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P R f C I O

Aqüestes jornades clouen el procés de debat realitzat, des de desembre de 2001, per les 80 institucions del
Consell de Coordinado Pedagógica Barcelona a l'Escola i els 52 municipis que constitueixen la xarxa del
Forum l'Escola i la Ciutat

Lobjectiu final és produir un document de conclusions, elaborat a partir del debat i el consens, que aporti críteris
i orienti l'acció, al voltant de quatre qüestions clau en les relacions entre leseóla i la ciutat:

1. Com potenciar la complicitat entre l'escola i el territori a favor de l'escola de I'éxit?

2. Com utilitzar els escenaris i les experiéncies ciutadanes per a la construcció del coneixement?

3. Quins criteris de qualitat poden ajudar a millorar els programes ciutat-escola?

4. Com es pot contribuir a aquest procés des de l'Administració local?

C R I D A A L A P A R T I C I P A C I O

INSCRIPCIONS Per assístir a les jornades cal inscriure's omplint la butlleta adjunta o bé a través del lloc web.

PRESENTACIÓ D'EXPERIÉNCIES: Les experiéncies que es presentin s'integraran en una ponencia amb l'objectiu de visualitzar les
bones practiques i aportar exemples per a la reflexió i el debat. El contingut ha de fer referencia explícita a la temática d'una de les
ponéncies.

PRESENTACIÓ DE PÓSTERS: Cada institució ctutadana o ajuntament que ofereix un programa d'activitats ais centres educatius
pot presentar un póster que reculli la seva oferta o algún deis aspectes específics que en vulgui subratllar. Els pósters formaran part
duna exposició col-lectiva.

Al lloc web trobareu els criteris técnics i de contingut per a la presentació d'experiéncies i pósters, i també el formulan per a la
insenpció.



DIMECRES 10 D'ABRIL
16h :'Í!'!".ciir,¡u

Arribada i lliurament de documentació
Sessió de presentado de pósters i visita a les exposicions

Aperitiu de benvinguda

18h Dialeg: Ciutat, experiencia i aprenentatge
John Elliot, professor d'Educació de la Uníversitat d'East

Anglia, Norwich, Regne Unit

Ángel Pérez, catedrátic d'Educació de la Universitat de

Málaga

19.30h Inaugurado oficial del Forum

DIJOUS 11 D'ABRIL
9h Diáleg: Leseóla de 1 éxit: leseóla de la ciutat educadora

Alvaro Marchesi, catedrétic de Psicología Evolutiva de la

Universitat Complutense de Madrid

Robert 0. McCIintock, professor de l'lnstiíute for Learning

Technologies de la Universitat de Columbia, Nova York

.AT EDUCADORA
L'AMBIT CIUTAT

Seu: Centre de Cultura Contum pora nía de Barcelona
Presiden! de la taula. Raímon Guilera. presidí;ni de la FAPAC
Ponencia presentada per Iflnasi García de la Barrerra, director atJjunt de Planificad*
Educativa i Coorttmacio Territorial cln I'IMEB
Moderador Marc Mona lis cap de Promoció Educativa Ajuntament de Sahadotl
Relatora Elena Diñares, presidenta d» TEKHNE. Associació Catalana do Téertics i Tacniques
de l'Ambis Local

LÁM8IT POBLÉ
Seu: Museu d'Art Contem&orani de Barcelona
Presidenta de lu taula: Pilar F ¡güeras de Diego, directora genera) de la Federació de Mumcipis
de Catalunya
Ponencia presatrtada por: Josop Uuis Campo García Director efe I'IES El Cálamo! do Gavá
Moderador' Jordi Vinyes, lee ni c de Cultura. AjuiHamenl de Vilassar de Mar
Relator- Miguel Martí, coordinador del Pía rt'EscoUis Assocsdes de la UNESCO

LÁMBIT DE LA DESCENTRALITZACIÓ URBANA (barhs i
distr ic tes}
Seu: Mu seu d'Historia de la Ciutat
Presidenta de la taula Carme Tunó, presidente del Consell Escolar de Barcelona
Ponencia presentada por Maríeny Colmenares, lécnica d'Educaciü del Dislncle de Ciutat
Vella, < Dolors Pelusa, técnica crEdutacio del Disincte deSants Aiumemumde Barcelona
Moderadora: Carme Herrero, técnica de la Direccio de Patrimoni. ICUB
Relatar Jordi Borrell, teentc tfEducació de la imia 3. Aiuniament do Badalona

16h

18h

Presenta ció deis documente base de les ponérteles

Ponencia I: Leseóla de la ciutat educadora

Ponent: Ignasi Garcia de la Barrera, director adjunt de Planifi-

cado Educativa i Coordinado Territorial de l'lnstitut Municipa

d'Educació de Barcelona

Ponencia II: Programes ciutat-escola: escenarís i
experiéncies per a la construcció del coneixement

Ponent; Jesús Rui, inspector d'Educació, Uepartament

d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Ponencia III: Programes ciutat-escola: parametres de qualit

Ponents: Montserrat Casas, professora de Didáctica de les

Ciéncies Socials, UAB, i Carme Tomás, professora de Didactu

de les Ciéncies Experimentáis, UAB

GRUPS DE TREBALL

Arribada i recepció de la institució amfitriona

Intervenció del representan! de la ponencia, que en contc
tualitzará el contingut en l'ámbrt del grup de treball

Comentaris signats

L'estat de la qüestió: aportacions deis debats locáis i
estudis d'avaluació

Torn lliure dintervencions

Ponencia II: PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA: ESCENARÍS I EXPERIENCI

EDUCACIO INFANTIL
i : El Far. Centre deis Traballs del Mar

Presidenta de la lanía Montserrat Moieno, professora de la FacuHat de Pedagogía de la UB
Ponencia presentada per Jesús Rui. inspector d'Educació del Departament d'Btsenyamam tU;
Generafitat de Cataliinva
Modoradoia. Tete» Batalla, cap du Seruets d'lnrértcia. Ajurirom»i! de Cornelia
Relatora: Teresa Clrmenl, responsa&ie de Programes d'Educació. Fundactó Jaume Boíill

EDUCACIO PRIMARIA
Seu: Aquáriurn
Presidenta de la taula. Silvia Carrasco, pro les 5 ora dAnlropologia Social, Programa de
Multiculturalitat i Educació UAB
Ponencia presentada per. Manol Sor rifar», directoi del Centre de Recursos Pedagógica de 1'Hosjni
de Üobregal
Modaradnra- Elena Boadas. cap del Depsrtamant d'Educació de 1'Aquérium de Barcelona
Relator: Joan Coma, presiden! de la Faderactfi de Movlments de Renovaciú Pedagógica de Calalú

EDUCACIO SECUNDARIA
Seu: Mu seu d'Historia de Catalunya
Presidenta de la lauta Magda Fernández, responsable del Projecie Pedagogía del Museu (fe la
Ciérica i de La Técnica de Catalunya
Ponencia presentada per. Jordi Pámies, cap destudis de DES Uobregat de l'Kospitalel de Uobici
Moderadora' Beatriit Garcia. técnica d'Educació. Ajuntamercl de Rubí
Relatcim M Dolors Marti, secretaria geneial del Col legí Oficial de Doctors i Uicenciats en Fflosol
Lletres i en Ciértcies de Catalunya



DIVENDRES 12 D ABRIL

CONTINUACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

9h Les bones practiques: exposicíó d'experíéncíes

10.30h | Presentacíó del text de proposta de conclusions per part
del representan! de la ponencia

11.30b Debat obert i elabora cío de conclusions

16h Presentació de conclusions

18h Conferencia de clausura

19 30h Acte oficial de clausura del Fórum

PLENARIS I AGORA DE LEDUCACIO
Drassanes Reíais de Barcelona. Sala Marqués de Comillas

GRUPS DE TREBALL SIMULTANIS
dtferents seus del Consell de Coordinado Pedagógica Barcelona a l'Escola

ACTIVITATS SIMULTANIES EN EL MARC DEL FORUM

7Z Grup de treball: El liderat educatiu deis ajuntaments
^ Coordinador i relator: Joan Subirats, catedrátic de Cien-
O cia Política i de I'Administrado. Universrtat Autónoma
= de Barcelona
a
UJ
ÍJ Els programes ciutat escola. Exposiciá de pósters
UJ
a Aprendre a Jaula, aprendre a la ciutat: una mirada
"* des de la historia de leseóla Exposició
o Comissaría: Maríona ffibaha, Programa per a la Recupe-

ració de la Memoria Histórica. IMEB

ESCOLA: PARAMETRES DE QUALÍTAT
EOUCACI0 INFANTIL

SBU Port de Barcelona - Woríd Trade Centm
Vesidenta de la tauia Marta Ciar i gcienl de! Consorct de Biblioleques de Barcelona
'onéncia presantada pwr Blanca Molí, responsable de I'Área Educativa def Museu de la Ciencia.
:urtdació La Caí* a
Moderadora Blanca Gallo, directora técnica del Taller de Musics

Rosa Secumn. presidütitn de IAssoi:i3ció de Mes tres Rosa Sensat

EDUCACIÓ PRIMARIA
Seu: Associecio da Meatres Rasa Sansat
'residen! du la t¡uila Jauma Badin soisdirocloi gersnt del CCC6

piuseiuiidíi \im Caí me Tomos, professora de Didáctica (te tes Cíénues Expennientals- UAB
Moderadora Eugenia Sánchu, técnica ds la Regidoría de Drels Civils Ajunlamem de fiaicelona

Josep M. fant. inest/e d«l CElPM Escola Casas de Barcelona

EDUCACIÓ SECUNDARIA
Seu: Port lie Barcelona - World Trado Cerner
Vsidenta de la tai ría Neus Santmarti piofessora de Oidáciica de les Ciéncies. UAB
Ponencia presentada per Montserral Cata«. ptofessora de Didáctica de les Ciéncies Socials UAB
Moderador Antoni M. GaHIea, responsable del Servo Peúagogic de Bombas de Barcelona
íeiaior Fumando Casal, professw de bslxiilenil de I'IES Joan Boscá de Barcelona





FITXA RESUM DEL DEBAT

PONENCIA I
L'ESCOLA DE LA CIUTAT EDUCADORA

LfiglEfl PUNtNUA II
PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA:
ESCENARIS I EXPERIÉNCIES PER A
LA CONSTRUCCtO DEL CONEIXEMENT

PONENCIA III
PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA:

PARAMETRES DE QUALiTAT

MES INFORMACIO SOBRE
I EL FÓRUM LESCOLA I LA CIUTAT

SUMAR!



PRESENTACIÓ"]

EL FORUM L ESCOLA I LA CIUTAT

Durant els darrers 10 anys molts ajuntaments han treballat a fons les relacions

entre l'escola ¡ la ciutat, creant programes que posen l'entramat institucional i

associatiu de la ciutat al servei de l'escola.

El Fórum vol obrir un espai de reflexió i debat que reculli aquesta experiencia i la

projecti de nou des deis nous reptes de la comunitat educativa: l'escola de f'éxit,

l'escola de l'educació en valors, l'escola de la socíetat de la informació.

La finalitat d'aquest procés és produir un coneixement compartit, plasmat en la

declaració final del fórum, que serveixi per a orientar l'acció educativa en temes

com les característiques de l'escola de la ciutat educadora, el desenvolupament

local del curriculum, la qualitat deis programes educatius que la ciutat ofereix a

l'escola i el lideratge educatiu deis ajuntaments.

El procés de debat
El Fórum proposa un ampli procés de debat que es desenvo-
lupará amb el següent calendan:

n Novembre 2001

Inici del debat

Presentació de la publicació Fórum /'Escola i la Ciutat.
Idees per al debat

Presentació del web del Fórum amb el Fórum en línia

- Del desembre de 2001 al 15 de febrer de 2002:

Realització de debats locáis

10,11,12 d'abril de 2002

Jornades del Fórum l'EscoIa i la Ciutat: grups de treball i
elaboració de conclusions



Idees per al debat

El debat está organitzat al voltant de tres ponéncies

Ponencia I:

L'escola de la ciutat educadora

Ponencia II:

Programes ciutat-escola: escenaris i experiéncies per a la construcctó

del coneixement

Ponencia III:

Programes ciutat-escola: parámetres de qualitat

A l'apartat corresponent a cada ponencia hr trobareu:

-una ilista numerada de qüestions per al debat.

-algunes idees que poden servir per a emmarcar cada tema.

Aqüestes Idees per al debat vo\er\ ser només un instrument per facilitar la participació

de tota la comunitat educativa. No es tracta de respondre a les preguntes com si es

tractés d'un qüestionari. Cada col-lectiu pot seleccionar la ponencia i els temes que

siguin del seu mes gran interés i també afegir-ne d'altres.

Les qüestions per al debat van adregades a tots els participants. Es important el punt

de vista de tots els col-lectius, tot i que alguns temes puguin semblar (i segurament

ho son) mes específics d'un coHectiu que d'un altre.

Qui pot prendre la iniciativa d'organitzar un debat?

les institucions, associacions i empreses, publiques i privades que realitzen pro-

grames educatius per a escolars i col-laboren en els projectes de les escoles.

les escoles i centres educatius de tots els nivells i modalitats

les associacions de pares i mares, de professionals i d'alumnes

els servéis educatius

_ els centres universitaris

" els ajuntaments

A qui es pot convidar a participar?

Segurament el debat resultará mes ¡nteressant com mes heterogeni sigui el grup. La

composició del grup de debat convocat per iniciativa d'una escola, d'una entitat o

d'un ajuntament hauria d'ajudar a establir un diáleg entre col-lectius diversos.

PRESENTACIO



PRESENTACIói

Com recollir els resultats del debat
Es ¡mportant que, al final de cada debat, es plasmin per escrit les principáis conclu-
sions o propostes i que ens les feu arribar en la fitxa resum.
La data termini per enviar la fitxa resum del debat és el 15 de febrer de 2002.
La fitxa resum s'ha d'enviar, preferentment per correu electronic, a:

FÓRUM L'ESCOLA
Institut Municipal d
Plac.a d'Espanya, 5
08014 Barcelona
Fax 93 402 36 10
adrega electrónica:

1 LA CIUTAT
'Educació

escolaciutat@retemail.es

Per qué es recuden els resultats del debat?
Els resultats deis debats serán exposats al Fórum com a punt 0 del treball de cada
ponencia.
Els resultats que s'hagin rebut per correu electronic es publicaran al web del Fórum.

El debat al Fórum en línia

També podeu participar
individualment o
col lectivament al
debat en línia que

trobareu al web del Fórum

www.bcn.es/escolaciutat



DADES IDENTIFICATIVES

IMom del centre o entitat

Tipología deis centres o entitats que han participat en el debat

J Escola Infantil

J Centre d'Ensenyament Primari

J Centre d'Ensenyament Secundan

J Centre d'Ensenyament Professional

J Centre d'Educació de Persones Adultes

J Centre d'Educació Especial

- l Altres Centres docents

J Museus i altres entitats de difusió
del patnmoni

J Empreses i servéis, públics i prívats

J Biblioteques i arxius

J Associacions i ONG

J Institucions i administracions

J Associació de pares i mares

J Associació d'alumnes

_l Associació professional

J Serveí municipal d'educació

J Centres de Recursos Pedagógics

J Teatres i altres entitats de promoció _j C e n t r e U n i v e r s i t a r i

cultural i artística

J Empreses industriáis

nombre de persones que han participat directament

_l 2-10

J 11-25

J mes de 25

nombre de persones a les que representen

J 50-100

J 100 a 500

J 500 a 1000

_J mes de 1000

Nom i teléfon de la persona de contacte
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CONCLUSIONS PER PONENCIES (vegeu el full següent)

CONCLUSIONS GENERALS
Anoteu els problemes mes crítics que hagueu detectat durant el debat ¡ les ¡ntervencions
mes importants i immediates que caldria dur a terme.

FITXARESUM DEL DEBAT



PROBLEMES DETECTATS PROPOSTES

o



qüestions per al debat

S
algunes ¡dees de context



ir
PONENCIA

DE LA CIUTAT EDUCADORA

L'objecte d'aquesta ponencia és plantejar les
característiques que hauria de teñir un mo-
del d'escola que s'integra en la xarxa d'agents
educadors de la ciutat i que estableix amb el
territori una estrategia de complicitat i col la-
borado per al desenvolupament del projecte
educatiu de ciutat.

Ciutat: Entenem aquest terme en el
sentit mes ampli, com l'entramat d'associacions,
institucions i empreses que, mes enliá de si el
municipi és gran o petit, expressen les relaci-
ons socials que es donen en el territori.

Qüestions per al debat

La ciutat i l'escola col-laboren per tal de formar una ciutadania res-
ponsable? Comparteixen els objectius educatius? Quines dificul-
tats hi ha?

Qu¡ té mes credibilrtat davant deis joves per transmetre valors, les
famílies, l'escola, els joves, els mitjans de comunicació o efs grups
d'amics?

La familia, l'escola i la ciutat actúen en sintonía a l'hora d'educar
valors? Quins problemes es detecten? Quins mecanismes hi po-
drien contribuir?

Qué podría aportar l'entom social de l'escola a la igualtat d'oportu-
nitats? Quins recursos pot aportar el territori? Quines actuacions
de les institucions ciutadanes poden ajudar a millorar la qualitat de
l'escola?

Quin paper ha de teñir l'escola en relació amb els altres servéis
públics d'atenció a la infancia?

Creieu que el territori ha de participar en la definició i en la garantía
de continuítat deis itineraris escolars?

L'oferta educativa que es realitza fora del temps lectiu está prou
coordinada amb els projectes educatius de les escoles i els insti-
tuís?

Qui us sembla que ha de teñir mes pes en l'elaboració de l'oferta
d'estudis de Formado Professíonal, el municipi -o federactons de
municipis- o la Generalitat?

Creíeu que la vinculació de l'escola al territorí ha de plantejar la
transformado deis calendarts, l'horari o l'ús deis espais escolars?
Per qué? En quin sentit?

Creieu que l'autonomia deis centres és ¡mportant en aquest procés
d'acostament entre l'escoia i la ciutat? Amb quines limítacíons?
Com hi pot contribuir la descentralizado administrativa del siste-
ma educatiu? Esteu a favor de l'augment de les competéncies edu-
catives deis ajuntaments? Quina és la vostra visió del tema?



Algunes idees de context

El desenvolupament de les tecnologies de la informado i la comu-
nicado, així com les transformacions en l'organització familiar i
social, son noves formes de complexitat que es dibuixen en la ciu-
tat del present i que introdueixen canvis en les relacions entre l'es-
cola i el seu entorn social

I 'lologies de la informado i la comunicado:
• El seu fort desenvolupament ha posat en conflicte els sa-

bers que tradicionalment transmetia l'escola; i no única-
ment quant ais seus continguts, sino també quant a l'estil
de comunicar-los.

• L'escola viu, en l'actualitat, uns moments de desconcert da-
vant d'uns continguts que ja no motiven gaire l'alumnat i
un professorat que en conjunt no acaba de sentir-se como-
de amb les noves eines.

• D'altra banda, les tecnologies trenquen murs entre l'escola
i el món de mes enllá de l'escola, amb els aspectes positius
que aixó comporta o bé creant diferencies que es poden
convertir en desigualtats.

On és l'equilibri necessari entre els sabers tradicionals i les no-
ves tecnologies?, entre la presencia de l'entorn i íes exigéncies
de la mundialització?

L'organització familiar i social:
La transformació/crisi de l'organització familiar -amb una impor-
tant pérdua d'hores d'estada junts deis seus membres- fa que as-
pectes educatius que tradicionalment eren competencia seva, com
la transmissió d'hábits lligats a valors moráis, puguin ara quedar
desatesos. Aquesta situació, que pot esdevenir origen d'importants
desequilibris socials, planteja uns nous reptes educatius

• L'escola ha passat de ser un ámbit aíllat i separat en qué no-
més participaven sectors minoritaris de la societat a trobar-se
en la vida quotidiana de milers de famílies.

• Garantir la qualitat i avangar cap a la igualtat han de ser els dos
grans objectius de l'escola de la ciutat educadora.

En bona mesura, aqüestes qüestions depenen de diferents equili-
bris. Com a mínim, d'un equilibri de sabers: tradició i noves tecno-
logies; d'un equilibri d'espais: el barrí, la ciutat i el món; ¡ d'un
equilibri de poders: l'escola, la familia, la societat civil i el territori.

ALGUNES IDEES DE CONTEXT



PONENCIA II

PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA: ESCENARIS I EXPERIENCIES PER A LA

CONSTRUCCIO DEL CONEIXEMENT

Aquesta ponencia pretén
plantejar, en la teoría i en la
práctica, les relacions entre
l'experiéncia i l'aprenentatge
escolar; entre alió que poden
aportar les institucions i els
objectius, d'aprenentatge i
educació, que vol aconseguir
leseóla

Els programes ciutat-escola: amb aquest nom ens
referirem a tots aquells programes d'activitats per
a escolars que les escoles realitzen en partenariat
amb institucions, entitats, empreses i tota mena
de grups socials, externs ai sistema educatiu. Visi-
tes, sortides, tallers d'experimentació i projectes de
cooperado formen part del gran ventall d'aquests pro-
grames caracteritzats perqué es realitzen durant el
temps lectiu, dins o fora del aula, i per comptar

amb el suport d'alguna entitat ciutadana.

Qüestions per a! debat

Els programes ciutat-escola son una oportunitat d'experiéncia i
d'aprenentatge per ais nens i els joves? Quina és la teva visió del
tema? Com ho descriuríeu?

Quines característiques haurien de teñir els programes ciutat-es-
cola per millorar la seva capacitat educativa? La seva funció princi-
pal és suscitar l'interés deis alumnes? Han d'afavorir també la cons-
trucció de significáis? Han de promoure l'acció? Com es pot po-
tenciar tot plegat?

Quines relacions es poden establir entre les activitats educatíves
de ciutat i el programa educatiu de l'escola ?

Com es pot afavorír el contacte entre les escoles i les entitats ciuta-
danes? Quines informacíons haurien d'aportar els programes educa-
tius de les institucions ciutadanes per garantir una seleccio adequada per
part de les escoles? Com hauria de ser la seva publicació i difusió?

Quina ha de ser la implicado de les escoles i deis docents en la
definido, programado, desenvolupament i valorado deis progra-
mes ciutat-escola?

Com es poden miMorar els mecanismes de coordinació entre les
escoles i les institucions que produeixen programes ciutat-esco-
la? Qué haurien de fer les escoles? Qué haurien de fer les instituci-
ons ciutadanes? Qué haurien de fer els ajuntaments?

Estaríeu d'acord que els programes ciutat-escola participin d'un
nou model d'aprenentatge superador de la divisió entre escola i
entorn? Quines actuacions son mes urgents en t'ámbít escolar per
desenvolupar la idea de ciutat educadora?

Com creíeu que els programes ciutat-escola poden contribuir a
l'educació peí civisme i la ciutadania?

Quins son els nous valors que s'han de desenvolupar que poten-
cii'n noves percepcions i responsabilitats de la joventut sobre l'en-
torn social i natural?

Quines accions de ciutat poden teñir potencial educatiu i no están
presents adequadament en les propostes actuáis deis programes
ciutat-escola?



Algunes idees de context

Les ciutats, entenent aquest terme en sentit molt ampli, son
espais densos en recursos i en relacions humanes. La ciutat és
el lloc on es desenvolupa la vida, el treball ¡ un munt de rela-
cions afectives, amistases, comerciáis i culturáis de moltes per-
sones.

Darrerament una ¡dea s'imposa amb torga: les ciutats son es-
pais d'aprenentatge i d'educació per a les persones.

Avui sabem que l'aprenentatge i, d'una forma mes general, l'edu-
cació és un important recurs que enriqueix la vida i les rela-
cions de les persones. Tant és així, que, en el marc de la socie-
tat de la informado en qué vivim, el potencial mes gran de les
ciutats i de les nacions és l'educació deis seus ciutadans: el
que saben, el que saben fer, els seus valors, les seves expecta-
tives...

La qualitat del dia a dia a les ciutats depén en gran mesura de
la quatitat de les persones que hi viuen. En efecte, l'educació
deis ciutadans está relacionada amb els projectes que s'impul-
sen, la qualitat deis servéis, la responsabilitat deis professio-
nals, la bonhomia i la civilitat.

La contribució de la ciutat a l'educació de la ciutadania i, espe-
cialment deis nens i deis joves, té una forma privilegiada a tra-
vés deis programes que les institucions ciutadanes ofereixen a
l'escola. Aquests programes, posen a l'abast de les escoles es-
cenaris i recursos d'un munt d'institucions publiques i priva-
des, multiplicant les oportunitats d'aprenentatge, directament
relacionades amb els continguts curriculars de les árees de l'edu-
cació infantil, primaria i secundaria.

Aquests programes son un potent recurs que obre vies a
l'observació, l'experiéncia i les relacions amb altres reali-
tats, produint un efecte d'ampliació de l'horitzó i de la pers-
pectiva sobre els fenómens naturals i socials, que connecta
directament amb els objectius generáis de l'educació.

L'oferta deis programes ciutat-escola s'emmarca en un model
d'aprenentatge que integra en un tot les activitats educatives
que teñen lloc a l'escola i les que es fan aprofitant les oportuni-
tats de l'entorn, superant així la dicotomía entre l'escola i l'en-
torn. Tot aquest bagatge qualifica tes experiéncies viscudes pels
alumnes, i contribueix aixi a la construcció deis coneixements i
deis valors.

ALGUNES IDEES DE CONTEXT



PONENCIA III

PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA: PARAMETRES DE QUALITAT

Aquesta ponencia es plante-
ja avanzar en la identificació
de bones practiques en la
manera com es realitzen els
programes ciutat-escola, per
exemple les sortides, i propo-
sar criteris generáis que pu-
guin actuar com a parame-
tres de qualitat

Qüestions peral

Creieu que son rendibles els estorbos que representen les sortides
escolars per a l'aprenentatge? (dedicació de temps lectíu, costos
económtcs, riscos, canvis d'horarts...) Per que?

Fins a quin punt els recursos didáctics que proporcionen les tecno-
logies de la informació i la comunicació poden substituir les expe-
riéncies de vida que proporcionen les sortides i els programes ciu-
tat-escola? Per qué? Com les poden complementar?

A quines árees curriculars s'acostumen a vincular les sortides? Per
qué? Qué sol esperar i valorar l'escola quan s'apunta a una activitat
que ofereix una ¡nstitució?

En quin moment del treball d'un tema a l'aula penseu que és millor
fer alguna sortida? Per qué? Quin tipus d'activitats valoreu mes en
les sortides i en funció de qué?

Quins avantatges i inconvenients teñen les sortides i activitats que
ofereixen els programes de les institucions respecte a les que or-
ganitza l'escola, sense el suport de cap institució?

Quines gratificacions i dificultats troba el professorat en la realitza-
ció d'una sortida? Expliciteu els principáis condicionants de la vostra
resposta.

Les escoles acostumen a teñir una programació de sortides de tota
l'etapa o cicle vinculades al projecte curricular de centre. Expliciteu
els avantatges i els inconvenients de teñir aquesta programació.

Els centres educatius haurien de suggerir ais seus alumnes que
facin visites (a museus, exposicions, concerts, teatres, etc.) sois o
amb els seus familiars i amics, en horari extraescolar? Podríeu con-
cretar en quines circumstáncies es fa?

Qué valora l'aiumnat de manera explícita o implícita de les sortides
i altres programes ciutat-escola? i el professorat? i les famílies?

Sí utilitzeu ('oferta d'activitats del Consell de Coordinado Pedagógica
de Barcelona: trieu les 10 activitats que us resulten mes ¡nteressants
per a l'aiumnat Qué destacaríeu de forma especial en cadascuna?



Algunes idees de context

Durant el segle xx les sortides escolars han estat una de les
caracteristiques fonamentais de la renovació pedagógica. En
la década deis vuitanta es produeix un fet paradoxal: mentre
la práctica de les sortides es generalitza i apareixen els progra-
mes d'activttats que les institucions ciutadanes ofereixen ais
escolars, es comenca a qüestionar la seva utilitat didáctica,
básicament com a conseqüéncia de les dificultáis organitza-
tives que comporten (horaris, cost económic i personal, res-
ponsabilitats, etc.)

Tanmateix aqüestes activitats son a !a base de la millora de la
qualitat didáctica i de la definido d'un nou model educatiu, per-
qué treballar en contacte amb el medi facilita al ciutadá del segle
xxi la comprensió de la permanent interacció i interdependencia
entre les dimensions local i global.

Un bon aprenentatge es fonamenta en la relacíó entre els con-
tinguts d'ensenyament i les experiéncies viscudes per l'alum-
nat. L'escola ha de tendir a compensar el bagatge desigual
d'experiéncies que han viscut els seus alumnes i que és a la
base de la jerarquizado social.

La falta d'autonomia de l'alumnat, molt especialment en els
espais urbans, limita una relació espontánia i activa amb l'en-
torn. L'escola no es pot limitar a teñir en compte les experién-
cies de vida de l'alumnat; cal que en faciliti de noves, enriqui-
dores culturalment.

Si les sortides han de teñir una funció didáctica, d'acord amb
els punts anteriorment apuntats, ens podem plantejar diferents
tipus de sortides per fer en diversos moments de la planifica-
do d'un treball sobre un tema.

El projecte educatiu de l'escola d'avui perd el sentit si no s'in-
cardina en un marc educatiu mes ampli, en qué siguin pre-
sents els diversos agents educatius que actúen en el territori.

Els programes ciutat-escola constitueixen una estrategia re-
llevant de la relació entre l'escola i la societat per a l'educació
democrática del ciutadá.

ALGUNES IDEES DE CONTEXT
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L'educació de les criaturas i els nois i noies d'una ciutat, benauradament, no depén exclusivament del sistema educatiu
que regeix en el país al qual pertanyen; i potser ni tan sois deis projectes escolars concrets de les seves escoles i
instituís, El Projecte Educatiu de la Ciutat i el model d'organització de cada zona educativa -on están situáis els centres
educatius i els seus servéis- son, en aquests moments, factors determinants per mesurar la qualitat educativa d'una
escola o d'un instituí; i també per garantir l'éxit escolar del seu alumnat.

En aquest sentit, el contingut d'aquesta ponencia es pot concretar en dos punts:

1. Actualment, el avengos en el món educatiu van mes lligats a les millores -adequacions- de l'organització escolar
que no al canvi del sistema educatiu. Aixó s'explica peí fet que els limits del nostre sistema educatiu encara no han
estat superáis peí model de societat vigent.

2. La gran transformado que ha patit la nostra societat urbana demana un nou model d'escola, entes mes com a
institució educativa que com a centre escolar. La institució educativa és el resultat de la coordinado planificada i
organitzada de tots aquells agents que intervenen en els processos d'aprenentatge.

El context {on som)

1. El sistema educatiu

L'aprovació de la Constitució de 1978 marca l'inici de la modernització del sistema educatiu espanyol, que després es
va anar concretant en diferents ileis orgániques, molt especialment la LOGSE de l'any 1990. Els trets fonamentals
d'aquesta modernització son els següents:

• Extensió de l'ensenyament obligatori fins ais 16 anys.
• Ampliado de l'ensenyament básic a la Secundaria.
• Reforma i modernització de la Formado Professional.

2. Els canvis socials

Des de l'aprovació de la Constitució i de l'inici d'aplicació de la LOGSE, la societat espanyola ha sofert canvis profunds;
podriem expressar aquests canvis dient que les ciutats s'han tornat mes complexos i que han desenvolupat formes de
diversitat no previstes en el moment de plantejament i redacció de les grans liéis educatives. Aquests canvis socials
s'emmarquen en els ámbits següents:

• Canvis demográfics: diversificado del significa! del concepte de familia i creixement exponencial de la
immigració estrangera.

• Canvis urbanístics: d'una manera molt espectacular en Tarea metropolitana de la ciutat de Barcelona a
partir deis Jocs Olimpios.

• Canvis en el món del treball: incorporado de la dona al món laboral, transformado de l'atur i de les
seves conseqüéncies, primers senyals de la societat del coneixement.

La ciutat ha d'assumir aquests canvis malgrat un pare escolar desenvolupat en un altre moment i amb un model
d'organització escolar absolutament descontextualitzat:

• L'actual ubicado de les escoles i instituts no respon a criteris de planificado -es van construir ais anys 60 i
70-, sino a la disposició de solars en barris periférics.

• El model d'organització escolar manté fonamentalment l'estructura de la Llei del 70.



3. El segle xxi

L'inici d'un nou segle sempre ha anat envoltat d'una atmosfera de canvis, Factors que van comengar a desenvolupar-se
en l'últim terg del segle XX esdevenen trets d'identitat d'un segle que encara está per encetar:

• La globalització. La interdependencia de les economías i deis mercáis financers de tot el món {la societat
xarxa de Manuel Castells) introdueix una nova relació entre economía, Estat i societat; i modifica tant les
relacions amb el medi com les relacions humanes. El sistemes educatius no son aliens a aquests efectes:
aprenentatges, com ara les llengües estrangeres -especialment, l'anglesa-, el coneixement
medioambiental o l'educació en valors comencen a prendre el relleu a altres disciplines.

• Les noves tecnologies. Internet ha de ser el motor que facilíti el tránsit de la didáctica tradicional al
constructivisme (aixi ho veuen autors com Robert McCIintock). Les noves metodologies posibiliten formes
revolucionarles d'abordar l'aprenentatge i d'atendre la diversitat. Els ordinadors no trlgaran a portar canvis
espaciáis en les aules estándards, canvis en la planificació escolar i canvis organitzatius, amb noves
funcions per ais equips docents i amb un alumnat mes autónom, mes actor del seu procés d'aprenentatge,

• Les expectatives d'un nou mercat laboral. El fet que l'Estat del benesíar hagi arribat al seu limit planteja
noves formes d'organització social. Sembla que en un futur immediat ens trobarem davant de noves
formes de mercat laboral, ben diferent del treball fix i inalterable que teníem fins ara (Martin Carnoy parla
de treball flexible). És segur que els nous plantejaments laboráis han de teñir efectes en els sistemes
educatius: canvis en els continguts, metodologies i objectius. Aprendre al llarg de la vida será una constant
en l'ensenyament del futur.

Qué hem de fer

La LOGSE té un valor paradigmátic per al nostre sistema educatiu; en el sentit que Pobjectiu fonamental que planteja -
la universalització de l'escolarització fins a setze anys- encara no ha estat depassat peí nostre model de societat. Aixó
té dos efectes que no es poden obviar:

a. Plantejar un escurcament del tram d'edat d'ensenyament obligatori 6/16 només podria interpretar-se -per
la ciutadania en conjunt- com una involució del nostre model de societat.

b. La plena execució de l'objectiu fonamental de la llei encara no está lliure de problemes. Fer realitat la
universalització de l'ensenyament fins a setze anys ha tret a la llum vetles contradiccions de la nostra
organització escolar i ha fet que n'apareguessin de noves.

Aquest fet complex, que impossibilita el pas enrere i fa complex el pas endavant, és la prova de la vitalitat de la LOGSE.
Ara bé, analitzat el context on es produeix la seva implementació, semblen imprescindibles canvis radicáis en
l'organització escolar.

1. Indicis

Des de l'aprovació de la LOGSE han aparegut reflexions forca importants que donen pistes per aconseguir que la
modernització del sistema educatiu sigui tambó una modernització de l'organització escolar:

• Informe J. Delors
• Informe E. Morin
• Alguns treballs, com ara R. McCIintock, N. Postman, M. Carnoy, A. Marchesi...



Davant la ¡ncertesa del present, la temptació de tornar enrere és forta. La temptació consisteix a replantejar-se el
sistema educatiu i no pas el model d'organització escolar. Les estratógtes pedagógiques tradicionals continúen
semblant mes factibles ja que tots els recursos educatius de qué es disposa no afavoreixen els canvis. R. McCIintock
augura que a mesura que les xarxes digitals impregnin els entorns educatius, la viabilitat de les estratégies
constructivistes augmentará. De tota manera, si que en tenim, d'exemples de temptacions regressives:

Llei de la Qualitat proposada peí Govern d'Espanya
Reforma del Sistema Educatiu (USA)

2. Per on podem avanzar

Des de l'aprovació de la LOGSE han passat mes de deu anys. Ja se'n pot fer, per tant, un primer balanc de resultáis:
análisi deis punts febles i adequació del seu desplegament a la nova realitat social.

• Punts febles de la LOGSE

" La seva aprovació no va anar acompanyada d'una llei de financament. La universal!tzació de
l'ensenyament obligatori fins a setze anys comporta necessitats no previstes per ('anterior sistema
educatiu.

* L'aplicació del principi de llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, tal com es planteja a partir
de la LODE, limita l'atenció a la diversitat i, per tant, obstaculitza la cohesió social.

" La política de concerts indiscriminats, fora de l'esperit de la Constitució i del preámbul de la LODE,
atempta contra el dret d'igualtat d'oportunitats.

• Punts febles de la seva aplicació a Catalunya i al context de la ciutat de Barcelona

* Proposta de solucions segregadores per tal de resoldre formes de diversitat no previstes (UAC, UEC...).
* Manca de funcionalitat real de les vinculacions formáis entre les escoles i instituts establertes al Mapa

Escolar de l'Ensenyament Obligatori de l'any 1995.
* Necessitat d'incrementar el lideratge de les administractons amb responsabilitats educatives per aturar la

pórdua d'alumnat en el pas de la Primaria a la Secundaria.
" Manca de formado i de criteris de tutoría, orientado i d'avaluació deis processos d'aprenentatge de

l'alumnat per arribar a les prevísions d'éxit escolar a l'acabament de l'ensenyament obligatori.

Avui sembla mes important pensar en un model d'escola que s'ajusti a la realitat de la ciutat, que en canvis del sistema
educatiu. Entre altres coses, perqué els canvis proposats no sembla que signifiquin grans modificacions i innovacions.
Un canvi profund consistiría mes aviat en una transformado radical de la concepció d'escola i la seva aplicació.

L'escola de la ciutat educadora ha de ser una institució escolar

La interrelació de íes diferents etapes educatives ens obliga a fer matisos quan avui parlem de model o estructura de
centre escolar. No és el mateix parlar d'un instituí de Secundaria postobligatóría de mes de dos mil alumnes i gairebé
dos-cents professors/es, que d'una escola de Primaria amb un centenar de criatures, o d'un instituí de dues linies o
d'una escola bressol.

Está ciar que tots els centres escolars teñen uns trets comuns: tots están formats per un col-lectiu d'adults amb funcions
i responsabilitats educatives sobre un col-lectiu de joves. Ara bé, amb aixó, per si mateix, no n'hi ha prou -encara que
és necessari- per determinar i definir el seu sentit com a servei escolar.



Per servei escolar entenem la suma de tots aquells elements que configuren un tram educatiu i que degudament
coordináis garanteixen l'óxit escolar -l'aprenentatge- de l'alumnat, materialitzat en una acreditació oficial. D'aquesta
manera podem parlar de díferents servéis escolars:

Ensenvament básic obligatori
Infantil + Primaria + Secundaria obligatoria

Ensenvament postobliqatori i superior
Batxillerat +CFGS
Batxillerat + Universitat
CFGM + curs pont + CFGS
PGS + graduat escolar + CFGM

Per tant, de la mateixa manera que avui es fa molt difícil parlar de l'ensenyament infantil separat de la Primaria, o
d'aquesta separada de la Secundaria obligatoria; també resulta impensable plantejar-se uns batxillerats o una Formació
Professíonal superior d'esquena a les universitats. Tot el sistema educatíu está interrelacionat d'una manera o d'altra.

Ara bé, el tractament d'aquesta interrelació no té les mateixes conseqüéncies sí parlem del tram obligatori o del
postobligatori. Així com la qualitat deis estudis superiors está molt lligada a l'organítzació del sistema, la qualitat deis
estudis básics ho está sobretot ais projectes del centres i a tots aquells recursos escolars i extraescoiars que fan de
l'escola un serveí de proximitat per a les famílíes. Esquematitzant-lo una mica, podem dir que així com la unitat mínima
amb sentit a l'ensenyament postobligatori és la ciutat, a l'ensenyament obligatori és la zona escolar.

1. La zona escolar i els seus centres educatius

Quan parlem de la fundó d'un centre escolar cal distingir-ne dos aspectos cabdals: la seva missió educativa i la visió
de futur.

* La missió d'un centre escolar explica la seva rao de ser, la rao de la seva existencia, Aquesta rao de ser
té dues vessants: 1) transmetre informado i generar coneixement mitjancant processos
d'ensenyament/aprenentatge; 2) proporcionar un servei educatiu a una comunitat. Per tant, (a missió va
molt lligada a les necessitats d'escolarització previstos per la planificació territorial. Sí manquen les
criatures, l'escola ja no és necessária: la seva missió educativa no té objecte.

* La visió de futur d'un centre escolar respon al seu projecte, és a dir, a tot alió que singularitza la seva
fundó educativa. La cultura de centre, els valors compartits per l'equip de mestres, l'estil d'una escola van
lligats a la seva visió. El projecte educatiu i els plans anuals son el camí planifica! per arribar a assolir la
visió de futur.

Fins ara aqüestes qüestions relativos a rorganització escolar han preocupat mes avíat poc l'Adminístració educativa. La
planificació escolar del territori és relativament nova: podem dir que la necessitat d'elaborar un mapa escolar de la ciutat
només es fa sentir amb i'aplicació de la LOGSE. D'altra banda, peí que fa a la visíó de futur -el projecte-, les escoles
s'han acostumat a resoldre el problema internament i els instituís no en tenien cap necessítat, Tradicíonalment, el model
d'organitzacíó de les escoles s'ha fonamentat en la singularitat i identitat del seu projecte. La protecció d'aquest projecte
ha consistit en un doble coixí format peí consens deis claustres i el suport de les famílies. (un model d'organització
moltes vegades desenvolupat en sentit contrari a TAdministració educativa).



Els instituís, quan el seu alumnat era exclusivament de Batxillerat -BUP i COU-, no necessitaven un model
d'organització mes enllá de les necessitats administratives: matriculado, expedients académics, títols... L'organització
vertical, per departaments didáctics, era la base ja que el professorat se sentia mes identificat amb les exigéncies de la
seva materia que no amb les necessitats del seu instituí.

El fet que ara l'ensenyament obligatori sigui compartit entre Primaria i Secundaria obliga a canviar aquest esquema
organitzatiu per les raons següents:

" La qualitat educativa del projecte d'una escola ja no és garantía suficient perqué els estudis de l'escola
no teñen una validació administrativa per si mateixos.. La incertesa de la continuítat del projecte a la
Secundaria debilita la Primaria.

" La preparado académica del professorat ja no és reclam suficient perqué les famílies confiín en els
instituís. La continuítat i qualitat d'una serie de servéis -horaris, migdia, activitats extraescolars...- és el
que marca la diferencia entre uns centres de Secundaria i altres.

2. Qué és una institució escolar?

S'entén per ¡nstitució escolar el conjunt de servéis i recursos d'una zona que fan de l'educació un servei de proximitat
per a les families. Aquest conjunt de servéis son: les escoles, els instituís, I'EAP, el CRP, el Servei d'Educació
Compensatoria, els TAE, els Serves Socials del Districte, les entiláis socioculturals del barri...

Per gestionar una zona educativa és necessária la presencia de la titularitat administrativa per garantir la continuítat
institucional mes enllá deis programes de direcció de les escoles i instituís, i compartir, a la vegada, projectes i
actuacions amb els claustres deis centres, amb les AMPA, el districte i la ciutat,

El conjunt de centres que formen una institució escolar ha de compartir una mateixa visió de futur -un mateix projecte-,
que ha de concretar-se en un pía estratégic comú. La identitat de cada centre en particular está reflectida en la seva
missió, la seva rao de ser. Per tant, la missió de l'escola és diferent de la de l'institut, encara que totes dues
complementarles i que necessáriament están coordinades dins un mateix projecte.

La visió de futur i la missió de cada centre constitueixen la institució. La visió pot anar Hígada, per exemple, a un
¡nstrument d'aprenentatge, com les llengües estrangeres o les noves tecnologies. La missió, per la seva banda, va
lligada a dos elements: un d'intern, el servei de proximitat a les families, i un altre d'extern, les necessitats de
planificado del territori.

Joan Subirats al seu Ilibre Educado i govern local fa una distinció entre quatre tipus d'escoies en funció de la identitat
del seu projecte -visió- i el grau d'arrelament a les caracteristiques i diversitat del territori -missió-, la qual és una
aportado molt important per fixar el concepte d'institució escolar.

a. L'escola utilitaria té una baixa implicado al territori i una baixa identificado amb un projecte. Les families
l'escullen per raons utilitáries i no pas educatives.

b. L'escola de barrí cobreix una necessitat del territori, tot i que está mancada de projecte. El seu prestigi
entre les families és la tradició.

c. L'escola identitáha disposa d'una forta identificado amb el seu projecte, sense estar implicada al territori.
Son escoles mes aviat de ciutat o que responen a interessos de classe o culturáis...

d. L'escola comunitat amb un projecte potent i molt identificada amb el seu territori.
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L'escola comunitat s'ajusta al que ha de ser leseóla de la ciutat educadora. Un model d'escola amb visió de futur
-projecte- i amb una missió -identificado- amb la diversitat del territori on está ubicada. Ara bé, la seva aplicado
només és possible des de la perspectiva de la institució escolar, ja que el seu desenvolupament va lligat a tres
condicionants:

a. Continui'tat administrativa Primaria/Secundaria: per garantir que el 80% de Palumnat de 6é d'una escola
continui estudis en el mateix instituí.

b. Continuítat pedagógica Primaria/Secundaria: per garantir una mateixa linia educativa durant tot
l'ensenyament obligatori.

c. Continuítat deis servéis Primaria/Secundaria: per aconseguir que el pas de l'escola a l'ínstitut no alten
l'organització de la vida quotidiana de les famílies.

La ciutat a l'escola

Martin Carnoy proposa relativitzar el pes de la funció educativa de la familia. És innegable que l'origen, el patrimoni
cultural i económic i el grau d'implicació de la familia condiciona l'aprenentatge i la motivació de les criatures; pero
-segons l'autor-, sortosament, no tant. Les mancances familiars poden ser compensados per l'acció intencionada
d'altres agents educatius, com ara l'escola o el territori.

Un bon servei d'activitats extraescolars pot suplir la fundó educadora de la familia a les tardes, després de l'horari
escolar, quan toca jugar, fer els deures o cercar informado a internet. Unes bones activitats de suport -complementáries
a l'aula- poden suplir l'acompanyament del pare o de la mare en el coneixement de la ciutat i del medí, tan necessari
perqué l'aprenentatge no sigui exclusivament abstráete o memoristic.

La escola oberta és, sens dubte, un factor de dinamitado cultural en el territori on está ubicada, Segurament, una de
les aportacions educatives mes importants del segle xx sigui haver obert l'escola al que és contemporani: a alió que
s'esdevé ais carrers de la ciutat, ais museus i sales d'exposicions, ais cinemes, ais teatres... Ara bé, tot aixó nomos ós
possible si la ciutat pren un compromís ferm amb l'escola.

En aquest sentit, el Consell de la Coordinació Pedagógica de l'ínstitut Municipal d'Educació implica un salt qualitatiu per
tal com coordina i corresponsabilitza diferents entitats de la ciutat en l'acció educativa mitjancant els Programes
d'Activitats Escolars (PAE).

Projecte ÉXIT

L'escola de la ciutat educadora ha de ser capac d'establir les bases d'una futura ciutadania responsable i de plantejar-
se com a reptes garantir la qualitat i avancar cap a la igualtat. En aquest sentit, el Projecte ÉXIT és un programa
conjunt d'intervenció educativa integral que pretón aportar soludons a alguns deis aspectes presentáis al llarg
d'aquesta ponencia, com ara els punts febles derivats de l'aplicació de la LOGSE. Té com a objectius facilitar la



continuítat pedagógica entre escoles i instituís que pertanyen a una mateixa zona escolar, i desenvolupar estratégies
que afavoreixin la motivado i l'éxit escolar de l'alumnat del 2n cicle de I'ESO.

El Projecte ÉXIT és, per tant, un pas en el recorregut que porta del centre educatiu a la zona escolar. Pretén afavorir
una escolarització obligatoria óptima a partir d'un seguiment continu de l'alumnat. Aixó només és possible amb la
implicació de tota la comunitat educativa: els centres educatius, els pares i les mares, les entitats i les administracions.

El Projecte compta amb el suport del Departament d'Ensenyament (Delegado Territorial i Inspecció Educativa) i de
l'Ajuntament de Barcelona (IMEB i Districte).

1. Objectius de carácter general

• Facilitar la relació entre l'alumnat de les diferents escoles i instituís per garantir un clima d'estudi que
contribueixi al seu éxit escolar.

• Implicar els sectors joves de la ciutadania en acctons de solidaritat per a la millora de l'educació.
• Les escoles i els instituís han de col-laborar per convertir-se en tnstitucions educatives amb objectius

compartits.

2. Objectius de carácter especific

• Aconseguir que tot l'alumnat realitzi la seva escolarització, especialment l'obligatória, d'una manera
regular.

• Disminuir la taxa d'absentisme escolar.
• Assegurar el pas automátic de ['escola a l'institut de tot l'alumnat de l'ensenyament públic, com a cfarantia

de continuítat pedagógica.
• Millorar el percentatge de graduáis en secundaria.

3. Les actuacions del programa

• Continuítat pedagógica al llarg de l'ensenyament obligatori

Establir un mam de treball entre les escoles i els instituís

La continuítat pedagógica entre la primaria i la secundaria consisteix a compartir una cultura institucional
comuna.

Iniciatives
• Taller de tutoría Primaria/Secundaria per al professorat.
• Activitats de suport per al professorat i per a l'alumnat del cicle superior de Primaria i el 1r cicle de I'ESO.

Qué vol dir continuítat pedagógica?

1. Compartir un mateix estil de tutoría.
2. Compartir recursos didáctícs en les diferents árees de coneixement.
3. Compartir criteris d'avaluació per determinar el progrés de l'alumnat.
4. Compartir l'organització deis servéis escolars: servei d'acolliment al matí, horari escolar, organització del

migdia i del menjador, coordinado de les sortides i de les activitats extraescolars, activitats fora de
l'escola...



• Un servei de proximitat per a la familia

Desenvolupar noves formes d'aprenentatge que acostin ¡'aula al barrí, al territori, a la tiutat

L'opció peí model d'escola comprensiva permet ais centres educatius d'utilitzar recursos que serveixin perqué
tot l'alumnat del centre pugui aprendre en les millors condicions.

Iniciatives
• Acompanyar les activitats de reforc escolar.
• Canalítzar les activitats de lleure del territori.

Qué vol dir servei de proximitat?

1. La collaboració deis adults en la vida escolar (professorat, famllies i equips de suport, etc.} amb la finalitat
d'acostar els eixos educatius familiars i escolars.

2. La cooperado entre l'alumnat de diferents nivells educatius (nois i noies deis cursos superiors i exalumnes
que ajuden els mes petits), que es tradueix en la figura de t'"amic@ gran". Aquesta figura pot actuar com
a nexe que faciliti les relacions entre la familia, reseda i el territori i que afavoreixi la socialització i l'óxit
escolar deis que requereixen mes ajut

3. L'escola i l'institut han de ser referent deis infants, joves i famílies i comptar amb els servéis i oferta que hi
ha al barrí.

• Éxit escolar a l'acabament de la Secundaria

Milbrar ¡'autoestima de l'alumnat i la seva implicado en el seu procés formatiu al 2n cicle de I'ESO

L'objectiu fonamental és orientar i preparar l'alumnat de cara a l'acabament de l'ensenyament obligatori, que té
diferents possibilitats: el món laboral, la formado professional i el batxillerat.

Iniciatives
• Dotar els instituís d'una aula de practiques.
• Organitzar estades de practiques per a l'alumnat de 4t d'ESO. '

Qué vol dir éxit escolar?

1. La disposició de les habilitáis socials que els ajudin a consolidar valors civics i democrátics.
2. L'adquísició de competéncies i sabers que els permeti incorporar-se amb motivado i seguretat ais

estudis postobligatoris, a la formado continua o al món del treball.
3. L'obtenció del graduat de Secundaria dins del període máxim que estableix la llei (fins a divuit anys);

respectan! el dret deis nois i noies a prendre decisions per si mateixos en condicions d'igualtat
d'oportunitats.



CONCLUSIONS

Ponencia I
L'ESCOLA DE LA CIUTAT EDUCADORA
Ignasi Garcia de la Barrera

1.1 L'horitzó establert per la LOGSE encara no s'ha assolit.

1.1.1 La LOGSE és el referent de la modernització del sistema educatiu espanyol. Les característiques
fonamentals d'aquesta modernització son:

• L'extensió de l'ensenyament obligatori fins a setze anys.

• L'ampliació de l'ensenyament básic a la Secundaria.

• La reforma i modernització de la Formado Professional.

1.2 Que la LOGSE continuí sent una llei valuosa no treu que després de completada la seva generalització sigui
necessária una análisi crítica.

1.2.1 Punts febles de l'aplicació general de la LOGSE:

• Manca d'una llei de financament.

• Desequilibri entre els principis de llibertat i igualtat aplicats al dret a l'educació.

• Política de concerts a les escoles privades que atempta contra la cohesió social.

1.2.2 Punts febles de la seva aplicado a Catalunya:

• Necessitat d'incrementar el lideratge de les administracions respecte ais centres públics.

• Solucions segregadores per abordar les formes de diversitat no previstos (UAC, UEC...).

• Manca d'intencions i criteris per assolir l'éxit escolar de l'alumnat a l'acabament de l'ensenyament
obligatori.

1.3 Mes que canviar de sistema educatiu, cal desenvolupar noves formes d'organització escolar.

1.3.1 La nostra societat ha experimentat importants transformacións des deis anys vuitanta, quan es va a
comencar a plantejar la necessitat de modernitzar el sistema educatiu.

1.3.2 Amb l'inici del nou segle es fan mes patents una serie de canvis que ja comencaven a apuntar a l'última
década del segle xx, i que afecten directament el món educatiu: la globalització, la societat de la informado i
del coneixement, un nou mercat laboral...

1.4 La institució escolar: un nou model d'organització escolar dins del marc de la LOGSE.

1.4.1 Els reptes que planteja la LOGSE demanen a les escoles i instituís que apropin els seus projectes i que, a
la vegada, comparteixin la seva visió de futur amb tots els agents que intervenen en el procés educador.

1.4.2 A l'ensenyament básic i obligatori la unitat mínima de sentit és la zona escolar. Aquesta consisteix en tot
aquell conjunt de servéis educatius que fan de reseda un servei de proximitat per a les families.
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1.5 La qualitat educativa depén del compromis que la ciutat assumeixi amb les seves escoles i instituts.

1.5.1 La ciutat i els seus recursos culturáis son un aula de practiques per a l'aprenentatge.

1.5.2 L'educació en valors i l'educació de la ciutadania necessiten la interrelació entre l'escola i la ciutat.

1.5.3 El coneixement intencional i dinámic de la ciutat treu del gueto els nois i les noies.

1.5.4 Una escola oberta a la ciutat és senyal d'impücació del seu professorat.

1.5.5 La curiositat per la ciutat on es viu ajuda a construir coneixements.

1.6 L'exit escolar de tots els nois i noies és un repte de la ciutat.

1.6.1 L'exit escolar vol dir haver assolit un grau de maduresa que permeti continuar aprenent al llarg de tota la
vida.

1.6.2 Assolir els objectius fináis de l'ensenyament básic demana implicació i compromis deis claustres, les
families i l'alumnat.

1.6.3 La concreció de l'éxit escolar és el títol de Graduat en Secundaria.

1.6.4 Aquest repte demana la responsabilizado i participado del conjunt de recursos educatius de que disposi
la ciutat.

1.6.5 La figura de l'amic@gran és un exemple d'implicació deis joves en el funcionament de la ciutat.
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INTRODUCCIO

Des de fa uns anys, algunes ciutats de l'entorn europeu están promovent iniciatives per acostar el patrimoni cultural,
económic, associatiu, solidari, esportiu, recreatiu, etc., a nens i joves amb una clara intencionalitat educativa. Una
d'aquestes iniciatives, consolidada al llarg deis últims deu anys, és l'experiéncia deis Programes Ciutat-escola,
impulsada per l'Ajuntament de Barcelona a través del Consell de Coordinado Pedagógica, que posa a l'abast de les
escoles escenaris i recursos -relacionáis amb els continguts curriculars de les árees de I1 Educado Infantil, Primaria i
Secundaria- d'un munt d'institucions publiques i privades, i multiplica aixi les oportunitats d'aprenentatge del
alumnes.

La contribució de la ciutat a l'educació deis ciutadans, especialment deis nens i deis joves, en aquesta xarxa creixent
de ciutats amb vocació educadora és un potent recurs que obre vies a l'observació, a l'experiéncia i a les relacions
amb altres realitats i que produeix un efecte d'eixamplament de l'horitzó i de la perspectiva sobre els fenómens
naturals i socials, que connecta directament amb els objectius generáis de l'educació obligatoria.

A l'inici del segle xxi, els nexes creixents entre l'educació escolar i les oportunitats educatives procedents del medi
sociocultural i económic, ampliades pels mitjans tecnológics d'informació i comunicació, van dibuixant noves
tnteraccions que en el temps donaran lloc a noves realitats educatives que, com en altres etapes históriques, hauran
d'optar dins del binomi "individu/societat", les formes extremes del qual son: donar oportunitats ais individus per al
desenvolupament lliure de la seva personalitat, o instrumentalitzar-los segons motius diversos relacionáis amb les
ideologies, els interessos, el poder, el mercat, etc.

A continuado, estudiaren l'educació i l'aprenentatge com a capital huma en la doble dimensió individual i comunitaria.

Els sabers, les capacitáis i els valors adquirits per les persones constitueixen la seva principal riquesa, és a dir, el
coneixement.

La construcció del coneixement és l'afer de l'educació, i la consegüent prodúcelo d'informació és la tasca de la
cultura, aixó és, literatura, art, institucions, manufactures, productos, servéis, etc.

L'educació és responsabilitat de l'individu, de la familia, de la ciutat i també de les institucions nacionals, estatals i
internacionals.

Els programes ciutat-escola son una contribució especifica de la ciutat a nens i joves, a les escoles i ais docents. Es
tracta de promoure i d'oferir escenaris densos i saturats d'estímuls culturáis, adequadament articuláis, i experiéndes
riques en contingut emocional, huma, intellectual i tecnológic perqué els alumnes dimensionin els aprenentatges
escolars.



1. L'EDUCACIÓ ÉS UN TRESOR PER A LES PERSONES

La rao de ser de l'educació no és altra que el desenvolupament de les persones a través deis aprenentatges. Les
investigacions psicopedagógiques coincideixen a afirmar que el tret que caracteritza l'aprenentatge és la producció
de canvis reals i persistents en el comportament de les persones deguts a les interaccions que fa amb el medi per
mitjá de ('observado i de l'acció. Pero la relació entre aprenentatge i conducta no és mecánica. En efecte,
l'aproximació neurológica posa de manifest que els processos cognitius relacionáis amb els aprenentatges no son
reaccions ais estímuls ambientáis mitjancant una cadena lineal de causa i efecte, sino la creació de canvis
estructuráis en la xarxa neuraf no lineal del cervell. És a dir, el sistema nervios interactua amb el seu entorn i modula
contínuament la seva estructura, de forma que en tot moment la seva estructura física és una rememorado deis
canvis estructuráis precedents deguts a factors genétics i experiencials. El sistema nervios no processa informado
del món exterior, sino que construeix un món mitjancant el seu procés de cognició. Coneixem la realitat a través deis
models que construím per entendre-la i explicar-la, sempre susceptibles de ser canviats i millorats.

Aquests models també intervenen en els processos de comunicado, en les decisions que adoptem i en les accions
de transformado.

Aqüestes aportacions teñen una gran importancia per a l'educacíó: tot alió que observen, fan i viuen les persones -
especialment nens i joves-, actualment ampliat pels mitjans tecnológics i que d'alguna forma genera aprenentatges,
crea una peculiar vísió de la realitat i de la seva relació amb ella que es tradueix en idees, pensaments, emocions,
actituds i condueles.

La importancia de les experiéncies que procura el medi familiar, ciutadá, virtual, etc., és tan gran que l'educació
escolar no es pot separar de la resta d'aprenentatges que les persones fan en el seu marc vital.

La contribució del sistema educatiu formal consistirá, fonamentalment, a posar a l'abast deis alumnes un conjunt
d'aprenentatges significatius que qualifiquin les seves cognicions emocionáis, psicomotrius, intel-lectuals, etiques,
estétiques i relacionáis per aconseguir capacitáis o competéncies instrumentáis básiques (educació primaria i
secundaria obligatoria), professionals i de recerca (educació secundaria i universitaria).

Des d'una perspectiva social i económica, el paper de l'educació en la societat industrial durant el segle XX
s'orientava a la promoció de percentatges redu'íts d'alumnes per garantir el manteniment de la vida social i productiva
(quadres mitjans i superiors). La resta d'alumnes fracassaven o símplement abandonaven el sistema educatiu i
s'incorporaven ais quadres baixos i mitjans del sistema productiu.

En Tactual societat tecnoinformática, l'exit o fracás social i individual está relaciona! amb la integrado flexible de les
persones -de la majoria de les persones- a un sistema social i productiu canviant; per consegüent, el paper de
l'educació és fonamental fins al punt que els déficits formatius importants esdevenen factors que expliquen la
marginado i l'exclusió. Cal que l'educació esdevingui mes un potent recurs de formado permanent per a totes les
persones que no un sistema d'exclusió. Els sistemes educatius, per respondre a aqüestes noves necessitats, hauran
de multiplicar les oportunitats i ampliar les formes d'aptitud socialment reconegudes i diversificar els seus plans
d'estudis en funció de les caracteristiques individuáis i de la complexitat social. Aquest és un repte important per a
l'educació secundaría, de la mateixa manera que ha estat important -i encara ho és- per a la universitat.

La idea mes significativa d'aquest estat de coses és que una persona educada té capacitat per seguir aprenent:
aprendre de noves experióncies i adquirir nous coneixements a partir de la informado. Aixó vol dir que té capacitat
per interpretar el que passa i per endegar estratégies adequades d'acció emprant els recursos del medi. Aquest és el
gran tresor.



2. LEDUCACIÓ INTEGRA LES EXPERIÉNCIES VITALSI ELS APRENENTATGES FORMALS

El fenomen mes significatiu de la trajectória humana al llarg de tot el procés historie ha estat l'educació.

Des del naixement, tot individu rep l'heréncia cultural, que n'assegura la personalitat com a ens social, a través deis
nexes a ('interior del nucli familiar, tribal, ciutadá, nacional i planetari. Cada cultura a partir de les seves própies
caracteristiques afavoreix, inhibeix o rebutja l'actualització de determinades aptituds o de determináis trets
psicoafectius, projecta pressions multiformes sobre el conjunt del funcionament cerebral i intervé com a
coorganitzadora i controladora del conjunt de la personalitat. Aquesta és el producte d'una integrado en el cervell
d'informació seleccionada a través del gens i de la cultura, la transmissió de la qual es realitza peí llenguatge i pels
simbols culturáis i, individualment es reforca a través de la informado apresa, la qual s'adquireix al llarg del cicle vital
a través de les experiencies i deis aprenentatges especifics.

El conjunt de les experiencies que viu una persona al llarg de la vida té la forca d'emmarcar i delimitar els
aprenentatges específics que adquireix en el sistema educatiu, i contribueix a transcendir els estimuls i les
necessitats immediates en fundó deis valors i de les expectatives que van decantant-se com a conseqüéncia del
temps viscut i que van modelant la personalitat. Experiencia i aprenentatge intervenen en la formado de la
personalitat adulta i contribueixen a dotar la vida personal d'un sentit vital i a aportar a la vida professional una
capacitat de manteniment i de creació cultural. Aqüestes idees s'expressen gráficament a la figura següent:

Nivell dJ experiénciaiiDstwGeié —
(cultura) / ^ ^ VIDA PERSONAL

Sentit vital
VIDA PROFESSIONAL

Manteniment i creació cultural

PERSONALITAT
Persona Adulta

[autorrealització]

CONCEPCIONS
EXPERIENCIALS

[ context vital |

APRENENTATGES
ESPECÍFICS

[context instructiu]

Nivell de desenvqlupament
(natural esa) URESA

OPERATORIA
faDÜtudsl

[variacions individuáis al
desenvolupa mentí

[Interacció entre estructura
lógica i continguts]

L'experióncia vital de les persones abasta i implica el subjecte totalment. Determina el carácter, les expectatives i la
capacitat d'esforc, i dota les persones d'una peculiar visió i relació entre els principis de realitat i de plaer.

Proporciona el sentit comú i el sistema de percepcions i de creences. En definitiva, és alió que permet integrar la
diversitat i la heterogeneítat deis aprenentatges específics tot construint el coneixement. ParaHelament, la instrucció



aporta els aprenentatges especifics que dimensionen les perspectives de la realitat i la capacita! d'acció instrumental
(capacitat estratégica) per mitjá deis llenguatges (lingüistic, matemátic, lógic, musical, etc.) i de l'adquisició deis
sabers i de les competéncies.

Cada persona al llarg del cicle vital, pero especialment a la infancia i l'adolescéncia, a partir de la visto que li aporta la
seva inserció social i emocional está en condicions d'anar seleccionant i integrant en un tot de sentit els diferents
aprenentatges en fundó deis interessos i les expectatives canviants, que amb els temps articularan un peculiar
projecte de vida.

La importancia cabdal de l'experiéncia queda reflectida en un text de 1933 de Walter Benjamín. Recorda una faula
recollida en un Ilibre de contes de la seva infancia, aquella en qué a l'hora de la seva mort un anciá revela ais seus
filis que a la vinya hi ha un tresor amagat i que no calia mes que cavar per treure'l a la llum. Cavaren, pero el tresor
no aparegué. No obstant, cada setembre, la vinya dona els millors fruits de la regió. Llavors, conclou Benjamín,
"s'adonen que el pare els ha llegat una experiencia: la benedicció no ós en l'or, sino en la laboriositat".

Si, com un moralista, a l'hora de la mort el pare eís hagués dit que l'important és la laboriositat, la qüestió no tindria
mes importancia que la d'un bon consell que s'escolta i sovint s'oblida. Plantejat així, com un repte, com quelcom que
s'ha de trobar peí propi esforc, per la propia experiencia, esdevó una troballa, un tresor.

3. CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT: DE LA INFORMACIÓ AL CONEIXEMENT I DEL CONEIXEMENT A LA
INFORMACIÓ

Les persones construím el coneixement a través d'una peculiar relació entre les experiéncies vitáis i els
aprenentatges especifics que proporcionen els sistemes éducatius.

La construcció del coneixement és l'afer de l'educació. Per ara, Tarea única del coneixement son les persones,
singularment, el cervell de les persones, on radiquen els pensaments i les emocions, presents en tota acció humana.

Pensaments i emocions constitueixen un peculiar món interior que cada individu va teixint a partir de les seves
condicions naturals i de la seva relació amb l'entorn. Les empremtes que deixen les experiéncies viscudes en forma
de sensacions, percepcions, representadons, imatges, sons, visions, dades, informado, sentiments, vineles,
motivacions, etc., teñen la virtualitat de modular l'estructura cerebral. D'aquesta manera el sistema nervios construeix
un món únic i singular mitjancant el procés de cognició. Solament tenim accés a la realitat per mitjá de les imatges,
representadons i models que anem elaborant i que ens permeten entendre el que ens envolta tot atribuint-hi
explicacions, significats i valors, que hauran d'adaptar-se a la informado procedent de noves experiéncies i
aprenentatges.



Aixi dones, es pot afirmar que el coneixement és en cada moment historie i en cada indret particular el que saben,
saben fer, senten i fan cada una de les persones. La riquesa d'una persona, familia, grup, ciutat o nació está en
relació directa amb els coneixements que teñen, aixó és, amb el que han aprés a partir de les experiéncies viscudes i
de la docencia, sempre que quedi emmagatzemat a la memoria com a competencia nova. Aqüestes competéncies
adquirides per les persones incrementen llur capacitat d'acció individual i professional, i esdevenen útils per
solucionar problemes, adaptar-se a noves situacions o contribuir a la concreció de la identitat personal i comunitaria.

L'expressió del coneixement és informado. El coneixement o educació que teñen les persones s'expressa en
informado a través de la creado, comunicado i transformado. L'art, la literatura, el llenguatge, el diáleg, la producció
de béns i de servéis de tota mena son informado o cultura, ates que es poden descriure, quantificar i qualificar,
segons el tipus d'informació de qué es tracti.

3.1. EL BINOMI CONEIXEMENT-INFORMACIÓ

El binomi coneixement-informació sintetitza el bucle interactiu entre l'educació que teñen les persones i la cultura
social en cada moment historie. Integra dos moviments: el que va de la informado al coneixement i, a la inversa, el
que va del coneixement a la informado. El primer és un movíment de subjectivació o personalització, perqué és el
procés a través del qual els individus processen i reprocessen informado tot construint sabers, competéncies i valors
per mitjá de la informació que subministren les experiéncies viscudes i l'ensenyament, que d'una manera sistemática
i seqüenciada proporciona dades, codis, models, sistemes, procediments, técniques, etc. El fenomen de l'educació
es pot descriure a través d'aquest moviment en que les persones van construint el coneixement,

El segon, en canvi, és un moviment d'objectivació o cosificació, en qué les persones amb el que son i han aprés
produeixen informació a través de tres grans estratógies:

a. Expressió d'idees, diáleg entre persones, expressió corporal, expressió no verbal, expressió
simbólica, expressió d'emocions i sentiments...

b. Creado de literatura, art, models, sistemes, programes, software...
c. Producció d'objectes, manufactures, servéis...

Els dos pols d'aquest procés de creació de coneixement i de producció d'informació responen a lógiques
complementarles pero diferents, En efecte, la lógica de l'educació es diferencia en la seva creació de la lógica de la
producció d'informació peí seu carácter actiu i sistémic, aixó és, que creix tot integrant i estructurant informació,
mentre que aquesta última és passiva i acumulativa. Aixó vol dir que necessita la ment (coneixement) per activar-se.

En cada moment historie ni ha una relació entre el coneixement actiu en el cervell deis contemporanis i la informació
codificada de la cultura. Per exemple, en el segle Vlll, després del col-lapse del món grecoromá, hi havia mes
informació -creada per ments actives en el periode preceden!- que coneixement en el cervell deis contemporanis.

Alió que no és a la ment cal comprendre-ho, integrar-ho i interpretar-ho adequadament, si no, es tendeix a oblidar-ho i
menystenir-ho.

La lógica de l'educació opera sobre una realitat personal geneticoevolutiva, aixó determina que tota nova cognició
parteixi de les anteriors i que la capacitat d'aprenentatge estigui condicionada per factors aptitudinals i actitudinals del
subjecte, és a dir, que no sigui lineal ni homogénia. En l'aprenentatge intervenen factors racionáis, pero tambó i amb
molta forga factors emocionáis que teñen la virtualitat d'incidir en les percepcions, les expectatives i les motivacions,
etc. Pero a mes a mes, l'aprenentatge está relacionat amb la memoria del subjecte, amb l'oblit, la ceguesa que
defensa percepcions errónies tot rebutjant alió que és nou, els errors i les il-lusions que poden falsejar i deformar el
coneixement. En definitiva, la lógica de l'educació integra les aptituds i motivacions de l'aprenent amb les cognicions
que fa, mes o menys encertades, a partir de les dades i informacions que extreu de les experiéncies personáis i de



í'ensenyament modulat per factors racionáis o emocionáis en un bucle sense fi de formació-selecció-formació. És
una lógica peculiar, no lineal, que avanga amb tempteigs, assaig i error, simulacions, aproximacions successives, tot
implicant globalment l'aprenent.

La lógica de la producció d'informació a partir del coneixement de les persones es guia per l'impuls i la forca
expressiva, creativa o de producció. És una lógica que pot emprar amb éxit criteris d'eficácia, eficiencia, productivitat,
análisi de costos i beneficis, etc., en un bucle sense fi de selecció-exclusió.

En la figura següent s'expressa gráficament el binomi coneixement-informació amb els descriptors que hem
comentat.
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Objectivació, cosificació:
Expressió: idees, diáleg, eos, sentiments

Creacio: literatura, art, models, sistemes...
Producció: béns, servéis

3.2. LA PERSONA CONSTRUEIX EL CONEIXEMENT DES DE LA REALITAT I PRODUEIX INFORMACIO DES
DEL CONEIXEMENT

La realitat que es captada i interioritzada peí subjecte és pluriforme. Els éssers humans tenim dos sistemes
processadors d'informació; el genoma i el cervell. L'aprenentatge biológic és lent pero segur, mentre que el cervell és
mes rápid pero insegur en l'enregistrament de la informado i procliu a Terror, l'oblit i la confusió,

Els humans som capagos de transmetre informado de cervell a cervell per mitja de l'aprenentatge. El cervell
individual processa l'aprenentatge, a partir de l'ensenyament i de les experiéncies que viu en els ámbits natural i
social, que es manifesta en les conductes i en les actituds, pero el modula, transforma i recrea a partir d'una
perspectiva peculiar vital que és la seva consciéncia formada per una singular relació entre factors constitutius
(herencia, aptituds...) socioeconómics i culturáis i individuáis (l'experiéncia vital precedent).

En conseqüéncia, distingim tres dimensions en el sistema d'aprenentatge huma:
a. L'aprenentatge biológic com a realitat de la natura, És l'herencia genética de l'espécie humana. El

genoma és el conjunt d'informació que conté l'heréncia genética d'una especie i el gen és la unitat
d'informació genética. El genoma s'actuaütza existencialment a través d'individus que contenen la
informado genética de l'espécie. L'aprenentatge biológic es produeix a través de la selecció natural
i l'aprenentatge adaptatiu.



b. L'aprenentatge social com a realitat de la cultura. És ('herencia cultural d'un grup huma mes o
menys gran, El conjunt d'informació que conté l'herencia cultural s'anomena memoma. Hi ha una
gran heterogeneitat de memomes humans; diacrón ¡carne nt, les diferents cultures que hi ha hagut al
llarg de la historia; sincrónicament, les diferents cultures actuáis. Els memes son les unitats
d'informació cultural. L'aprenentatge cultural té lloc mitjancant ¡'adaptado d'un grup al medi i els
processos d'imitació, enculturació i educació,

c. L'aprenentatge individua! com a realitat del subjecte. És l'aprenentatge individual intransferible fruit
de les própies vivéncies. L'experiéncia deis altres ens ¡Ilustra, pero hem de viure l'experiéncia
humana en primera persona perqué ens formi.

El conjunt d'informació de la vivencia d'una persona al llarg del seu procés vital l'anomenem vinoma. Els factors
modeladors del vinoma son: el procés evolutiu vital (prenatal, infancia, joventut, maduresa, vellesa, etc.), els trets
fisicoculturals básics (raga, étnia, sexe -alteritat i orientació-, classe social, ideología, professió, experiéncies vitáis,
etc.), la personalitat del subjecte entesa com a ajust particular al medí i els factors determinants de la conducta i les
própies conductes. En conseqüéncia, les unitats d'informació vital o idiosincrática s'anomenen vines.

La riquesa i el capital fonamental de la persona i deis grups socials és el coneixement. Tal com s'ha comentat abans,
el que saben, saben fer i les actituds i valors que inspiren la seva acció. El coneixement presenta dues dimensions: la
individual, relacionada amb la identitat i el sentit vital, i la profesional, relacionada amb la creació cultural i la
participació en la vida económica. L'acció humana en tots els ámbits i els seus efectes, en forma d'expressió, creació
i producció, és conseqüéncia del coneixement de les persones o malauradament de la seva ignorancia, error i ¡Musió.

En el primer cas, és font de progressiu desenvolupament i creixement huma; en el segon, de decisions errónies,
destrucció i dolor.

Vivim en una societat oberta i dinámica en qué les persones creen i recreen constantment informació en forma
d'expressivitat, creació cultural i producció de béns i de servéis. La rao de ser de l'educació és la capacitació de les
persones -de la majoria de les persones- per participar activament en la vida social i productiva a partir de les seves
aptituds i interessos. L'abast i la significado d'aquesta participació de les persones está determinada peí nivell i
qualitat deis seus coneixements.



4. LES PERSONES EDUCADES CREEN LA VIDA DEMOCRÁTICA DE LA SOCIETAT

La qualitat del dia a dia a les ciutats depén en gran mesura de la qualitat de les persones que hi viuen. En efecte,
l'educació deis ciutadans está relacionada amb les condícions socials, económiques i emocionáis, així com també
amb l'aprofitament de les oportunitats, els projectes que s'impulsen, la qualitat dets servéis, la responsabilitat deis
professionals, la bonhomia, la civilitat.

Sovint associem la idea de democracia a eleccions, partits i institucions, i oblidem que la base de la societat
democrática radica en les persones (ciutadans). Les societats democrátiques avangades es caracteritzen per un
tipus de refació entre representáis i representaos en que els primers son efectius beneficiaris de les institucions
(seguretat, sanitat, educado, justicia, administrado) i els segons responen al compromis adquirit amb els ciutadans, i
on es garanteix la presencia de mecanismos efectius de control del poder politic a través de l'entramat institucional
(el poder és necessari, pero perillos).

Així dones, la democracia és una forma permanent de governar els afers humans basada en la racionalitat

En refació amb els representaos, aquesta forma política significa disposar de sistemes de garanties i de protecció
contra l'opressió deis governants i, en relacíó amb els representáis, adoptant un model basat en la visió de Stuart Mili
(segle XVII), per al desenvolupament de la personalitat individual i l'increment de la felicitat com a via de millora de la
Humanitat. Aquesta perspectiva optimista aporta al sistema democraticoliberal una onentació que permet interpretar
la democracia, mes enllá deis factors formáis abans esmentats, com a resultat de la millora de les capacítats
humanes. La democracia, entesa així, ós clarament superadora d'una visió en qué el ciutadá (representat) queda
reduít i atrapat a les funcions d'elector/espectador i de productor/consumidor,

En conseqüéncia, el model democrátic de societat es basa en la convicció de la millora de les possibilitats de les
persones i de la societat i la convicció que no s'ha de conformar amb alió que ha rebut. Aquesta convicció és la que
anima al desenvolupament del potencial de totes les persones i, a través d'aquestes, de la societat en conjunt.

En aquest sentit, com assenyala Touraine (1997), "avui la sort de la democracia, definida com una política del
subjecte, es juga a l'escola i a la ciutat" sempre que l'educació assumeixi dos objectius igualment importants: per una
banda, la formació de la racionalitat i de la capacitat d'acció racional; per l'altra, el desenvolupament de la creativitat
personal i del reconeixement de l'altre com a subjecte. Aquesta visió política de l'educació (en el sentit aristotelic de
poiités = ciutadá) qüestiona el paper tradicional de l'educació com un espaitemps en que la poblado escolar queda
separada de la resta de la societat entretinguda en rutines formalitzades i selectives de transmissió del coneixemsnt. .

L'educació formal haurá d'ampliar el ventall d'aptituds socialment reconegudes de manera que totes les persones
trobin estímuls ¡ oportunitats per al seu desenvolupament. La ciutat haurá a"adoptar un ciar compromis per oferir ais
ciutadans espais d'acció racional en les decisions ciutadanes i de creativitat personal. L'escola, la ciutat i els
ciutadans hauran de potenciar escenaris i oportunitats de relació, comunicado ¡ interacció entre persones que porti al
reconeixement deis al tres, des de la igualtat básica, a la diversitat i complexitat constitutiva de la condició humana.

El model educatiu del segle xxi té com a centre la persona: unitat (igualtat básica), diversitat (diferencies personáis,
étniques, culturáis i de projecte vital) i complexitat (en part previsibles i en part imprevisibles per la incidencia singular
de factors racionáis (idees, projectes), emocionáis (passió, emoció, frustrado, empeny) i evolutius (infancia, joventut,
maduresa, vellesa).



5. ELS PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA

Ftns aquí hem considerat la importancia de l'educació per a la vida, personal i comunitaria, La ciutat també pot
contribuir a l'educació deis ciutadans proporcionad escenaris ríes en significat cultural i endegant projectes
d'interacció entre el medi ciutadá i les institucions educatives. Els programes ciutat-escola expressen aquest
propósit. Les iniciatives endegades en aquest camp son diverses pero apassionants, perqué obren vies inedites. A
continuado, intentarem caracteritzar-les des de la perspectiva de l'educació de nens i joves. Interessa comprendre
aquests programes com a contribució a la construcció del coneixement.

5.1. LA CIUTAT I EL MEDÍ NATURAL

El 80% de la població mundial és urbana. La ciutat és la creació cultural per excedencia. És un espai dens en
recursos elaborats i en relacions humanes. Explorar, comprendre i interactuar en aquest medi és un afer de
l'educació, pero cal anar mes enllá. El contrapunt de la ciutat es l'entorn natural, que és el context básic on es
desenvolupa la vida: paisatge, vida vegetal i animal, aigua, aire, silenci i recursos. L'ús racional del medi, la seva
protecció i conservado eficient, és la fita de tots í tema prioritari de l'educació. Els programes ciutat-escola han de
respondre i integrar aquesta visió de la realitat: la cultura i la natura. Una cultura sensible ais valors naturals que
protegeixi i respecti la natura,

5.2. APORTACIONS EDUCATIVES DELS PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA.

Básicament aporten "escenaris" i "experiéncies" a nens i joves.

A. Escenaris. Els museus, les institucions, els paisatges, etc., son escenaris rics en estimuls
intel-lectuals i emocionáis que posen a l'abast deis alumnes la riquesa cultural que contenen, pero
que necessáriament s'han d'entendre i interpretar adequadament. Els alumnes han de construir
significáis tot relacionant-los amb les idees precedents i aixi construir el coneixement. Els escenaris
han de permetre l'observació atenta deis elements que contenen i facilitar la inferencia de nexes i
de significáis no evidents a partir deis coneixements previs de l'alumne i de les aportacions deis
docents. En qualsevol cas, tot escenari educatiu ha de ser una oportunitat de motivació, de
descoberta autónoma i d'acció.

B. Experiéncies. Hem comentat en apartáis anteriors la importancia de les experiéncies vitáis en
l'educació. El camp experiencia! de nens i joves sovint queda circumscrit a la familia, l'escola i els
grups d'amics. L'ampliació d'aquest horitzó proporcionan! ais joves noves experiéncies
relacionados amb la solidaritat, la protecció deis drets humans i la natura, l'esport i el lleure, els
viatges, aixi com també la participado en grups amb finalitats culturáis, associatives, recreativos,
etc., té un gran potencial educatiu. Com sabem, les experiéncies viscudes permeten integrar en un
tot els aprenentatges heterogenis en una visió de conjunt i contribueixen a conformar el carácter.
Nens i joves haurien de viure, en uns casos, i comprendre, en altres, un conjunt d'experiéncies
humanes básiques relacionades amb:

a. L'autonomia personal. Aprendre a ser i assumir tasques i responsabilitats.
Autoconsciéncia: reflexió i meditado. Autopercepció: imatge directa i indirecta.
Autocontrol: regulado. Autorealització: carrera personal, projectes, compromis...

b. Les relacions humanes. Aprendre a interactuar amb altres posant de manifest diferents
rols. Relacions entre iguals, relacions professionals, relacions de poder, relacions
emocionáis, relacions ciutadanes, etc.
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c. Els limits humans. Temps i espai (fragilitat de l'existóncia, distancia). Dolor, malaltia,
sofrimení, mort.,,

d. La condició humana. Carácter evoiutiu: infancia, joventut, maduresa, vellosa. Identitat
tríúnica: unitat o igualtat básica deis humans, diversitat amb totes les diferencies
individuáis i socials: raga, étnia, sexe, recursos, etc., i complexitat. La relació de la
persona i el medi dona lloc a personalitats molt variados i complexes. Alguns trets
característics d'aquesta complexitat son:

- La vivencia de les oportunitats vitáis amb l'experiéncia d'éxit, fracás, competencia, esforg,
compromis, solidaritat, frustrado, etc.
- La ignorancia i Terror, l'engany, les decisions errónies, la ¡Musió que deforma la realitat, etc.
- L'experiéncia del mal amb la falsedat, la utilització de l'altre, la crueltat, la destrucció, etc.
- L'amor, la saviesa, la bogeria, el poder, la generositat, ['abnegado, la cooperado...

e. La natura. Experiencia en diferents paisatges i valors ecológics.
f. La cultura. Experiéncies relacionades amb la literatura, la música, el teatre, la historia, etc.

5.3. GRAU D'IMPLICACIÓ I DE PARTICIPACIÓ EN LES ACTMTATS

En funció del tipus d'activitat educativa i de l'edat i les caracteristiques personáis deis alumnes es poden identificar
diferents graus d'implicació i de participado en les activitats educatives. L'experiéncia educativa que viuran nens i
joves dependrá en gran mesura del grau d'implicació i de l'impacte personal.

Básicament es poden establir els següents nivells d'implicació i de participado.

NIVELLD'IMPLICACIO
Observado
Acció
Implicado
Projecte
Experimentado

FUNCIO
Espectador, visita
Operar, aplicar
Participado, col-laboració
Estrategia. Objectius i mitjans
Provar. Valorar

5.4. GESTIO DE LES ACTIVITATS CIUTAT-ESCOLA

Les activitats deis programes ciutat-escola son promogudes i facilitades per un munt d'institucions ciutadanes
publiques i privades. Normalment, la seva gestió és impulsada per les respectives institucions sota el patrocini de
l'autoritat municipal. La gestió ordinaria deis programes es pot fer segons diverses modalitats amb mes implicado
deis centres educatius o amb menys.

a. Oferta i demanda. Les institucions ciutadanes fan una oferta i els centres educatius en demanen
com a usuaris.

b. Gestió compartida. Participado activa entre institucions ciutadanes i escoles en la planificado,
desenvolupament i valorado final.
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CONCLUSIONS

PONENCIA II
PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA: ESCENARIS I EXPERIÉNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL
CONEIXEMENT
Jesús Rui i Gargallo

2.1. L'educació és la riquesa mes important per a les persones i la societat.

2.1.1. La societat industrial ha funcional amb minories educades en especiatitats bástques. La societat
tecnoinformática en qué vívim funciona amb la majoria de les persones educades en formes d'aptitud molt
diversa i, sobretot, amb la capacitat de seguir aprenent, aixó és, processar i reprocessar informado creant
respostes noves a necessitats noves en la vida personal i professional. Les persones sense educació, o
sense l'educació necessária son persones sense recursos per desenvolupar-se i integrar-se adequadament.

2.1.2. L'educació té a veure amb l'adquisició de sabers i de capacitáis, pero no és únícament una qüestió
d'aprenentatges. Ates que els humans podem fer aprenentatges des deis mes destructius ais mes
humanitzadors, l'educació esdevó el referent cognoscitiu i étic que guia l'aprenentatge huma.

2.1.3. L'individu i la societat son responsables de l'educació adquirida i dispensada.

2.1.4. A mes educació mes oportunitats de desenvolupament personal i professional.

2.2. L'educació integra les experiéncies vitáis i els aprenentatges formáis del sistema educatiu.

2.2.1. Les persones s'eduquen en ambients vitáis saturats d'estímuls intellectuals, emocionáis, moráis,
estótics, etc. Aquests ambients han de contenir models, experiéncies i aprenentatges que envoltin i es
belluguin al voltant del subjecte que aprén. El potencial efectiu d'aprenentatge de les persones está
relacionat amb les seves aptituds personáis i amb les seves expectatives, determinades en part per les
condicions socials i económiques i per les experiéncies viscudes.

2.2.2. Nens i joves teñen el dret de viure un conjunt d'experiéncies que els aportin un sentit humanitzat de la
vida i expectatives (seguretat, pertinenca, afecte i futur) en estreta relació amb les oportunitats efectives
d'aprenentatge relacionades amb els sabers i les competéncies que enriqueixin la seva vida i els permeti el •
desenvolupament professional.

2.2.3. L'experiéncia viscuda per les persones és la seva riquesa mes valuosa, alió que permet seleccionar,
interpretar i integrar adequadament el cúmul d'informació circulant i transformar-la en acció i en projectes.

2.3. La lógica de l'educació és la construcció del coneixement en les persones. La lógica de la producció és
la utilització del coneixement per a la creació i la producció de béns i servéis.

2.3.1. Sovint es confon educació i producció, i es pretén aplicar a l'educació la lógica de la producció.
Aquesta darrera és acumulativa i controlable en termes de costos i beneficis, productivitat, eficacia i
eficiencia. L'educació, en canvi, respon a una lógica no lineal que avanca amb tempteigs, assaig i error,
simulacions, aproximacions successives, etc., i que fonamenta la seva acció peculiar en el reconeixement
públic.

12



2.3.2. L'educació és la construcció del coneixement de les persones; de la seva ment i els seus sentiments
perqué arribin a comprendre i interpretar el món dotant-lo de significats, a establir relacions no evidents, a
crear bellesa, productes i servéis processant i reprocessant informado a partir deis sabers i de les capacitáis
adquirides.

2.3.3. La lógica de l'educació és sistémica, és a dir, autónoma: tot alió que s'aprén és el punt de partida de
nous aprenentatges en una estructura ramificada i sense límits en un bucle de selecció-formació. Aquesta
singular aventura humana no está desproveída de perills i limitacions: error, ¡Musió, oblit, fanatisme,
passivitat, desinterés, rutina, manca d'expectatives...

2.3.4. La lógica de la producció és acumulativa i expansiva. Endega estratégies d'acció integrant elements
fonamentals per a la creació se productes i servéis, orientades a l'optimítzació deis beneficis, i empra criteris
d'eficácia, d'eficiéncia i de productivitat en un bucle de selecció-exclusió,

2.4. Les persones educades creen la vida democrática de la societat. Avui la democracia es juga al camp de
l'educació i de la ciutat.

2.4.1. La qualitat de la vida personal i comunitaria en les denses societats actuáis, intensament
comunicades i amb creixent tecnificació, té en l'educació un potent referent. Sois l'educació pot aportar a les
persones un sentit vital i una capacitat de comprensió de l'entorn canviant aíliberant-lo de l'embadaliment, la
defensa regressiva i la negació.

2.4.2. El manteniment de la vida social i democrática de les societats actuáis está indestriablement
associada a l'educació. Solament les persones educades poden anar mes enllá en un món saturat
d'interessos i d'informació interessada. Solament les persones i els grups organitzats amb criteris racionáis i
convicció democrática poden fer avangar les estructures i les relacions en un sentit integrador que multipliqui
les oportunitats emprant models de desenvolupament sostenibles.

2.4.3. La ciutat des de la polis urbana a la polis planetaria és el cau cultural per excel-lóncia on teñen lloc
aqüestes transformacions.

2.5. Els programes ciutat-escola son una oportunitat d'enriquir la visió, d'ampliar l'horitzó i de nodrir
l'experiéncia

2.5.1. Els programes ciutat-escola proporcionáis per l'entorn ciutadá sota el patrocini de l'autoritat municipal
son un potent instrument que complementa, amplia i dimensiona la percepció de la realitat que teñen nens i
joves en el marc familiar i escolar.

2.5.2. El repte d'aquests programes no és únicament facilitar visites a les escoles sino promoure i facilitar
noves percepcions que nodreixin l'experiéncia i eixamplin Phoritzó de significats.

2.6. El valor educatiu deis programes ciutat-escola té a veure amb la riquesa deis escenaris que
proporcionen i en l'adequació de les experiéncies que posen a l'abast de nens i joves.

2.6.1. Aquests importants reptes sois es podran acomplir si els programes ciutat-escola ofereixen escenaris
rics i ben ordenats en sintonía amb les expectatives de nens i joves,

2.6.2. La participado de nens i joves en aqüestes activitats ha de comportar un estímul i un repte cognitiu,
de manera que mitjancant els escenaris facilitats arribin a viure una experiencia educativa.
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2.7. Els programes ciutat-escola assoleixen mes potencial educatiu quan en la seva gestió participen
activament la ciutat i l'escola; quan l'acció educativa deis docents integra l'oferta educativa de la ciutat.

2.7.1. La qualitat deis programes ciutat-escola, a mes del seu valor intrínsec, també está relacionada amb la
seva organització i gestió.

2.7.2. La modalitat de gestió dual d'aquests programes en que convisquín la participació deis centres
educatius en les ofertes formatives de les institucions ciutadanes i la gestió compartida entre els centres
educatius i d9terminades institucions és desitjable. L'impuls d'aquesta segona opdó té l'avantatge d'integrar
determinadas activitats externes en Pactivitat educativa del centre educatiu,
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Ponencia III
PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA: PARÁMETRES DE QUALITAT
Montserrat Casas i Carme Tomás

1. L'ACTIVITAT ESCOLAR OBERTA AL TERRITORI

1.1 Qué s'entén per activitat escolar?

1.2 Acíivitat escolar i territori, un ventall de possibilitats. La interacció bidireccional
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2.5 L'estudi del medi basat en la resolució de problemes
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3.2 Les sortides en el procés d'aprenentatge .
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1. L1 ACTIVITAT ESCOLAR OBERTA AL TERRITORI

Per explicitar, entendre i posar-nos d'acord sobre quins son o podrien ser els parámetres de qualitat en la interacció
entre l'escola i l'entorn és important aclarir el concepte d'activitat escolar o d'activitat didáctica, amb la finalitat
d'entendre'ns quan parlem de sortides, de visites o d'activitats. Tradicionalment, s'ha assimilat l'activitat a Paula,
l'activitat escolar o l'activitat didáctica ais exercicis o treballs concrets i acotats que els alumnes realitzen per aprendre.
Aquest és un plantejament excessivament tancat i oblida la riquesa i la complexitat educativa de la vida de Caula o del
grup classe.

Reflexionaren! breument sobre algunes de les caracteristiques del que entenem per activitat escolar:

1.1 Qué s'enten per activitat escolar?

Aprenentatg
de i'alumnat

: ActiVfíaH escolare
id'ensenyament-aprenentatge

\

Entenem per activitat escolar el conjunt d'accions que es realitzen en el marc escolar tant a l'aula com a fora de Caula,
de manera conjunta i interactiva entre professor i alumnes i entre els mateixos alumnes, amb la finalitat de promoure la
construcció de coneixements significatius. L'activitat conjunta requereix intercanvis comunicatius directes en tot el
procés d'aprenentatge tant per facilitar l'apropiació del coneixement com per negociar, consensuar i pactar aquells
processos que no requereixen comunicado directa, pero que están estretament relacionáis amb el funcionamení
general del grup i de l'aula.

L'activitat aixi definida es caracteritza perqué:

• És un procés en el qual es facilita, es busca i es tracta informado. Té una finalitat essencialment comunicativa i
de relació, ja que intercomunica tots els elements del triangle didáctic: els continguts o sabers a ensenyar, el
professor que els ensenya i l'alumne que els aprén (Joshua i Dupin, 1993). A través de l'activitat didáctica o
activitat escolar es construeix el coneixement i es comuniquen actituds, valors, sentiments, creences i maneres
de percebre i d'entendre fets, fenómens i situacions concretes, diverses i complexes.

• És un procos interactiu basat en la comunicado que implica negociado, acord i concertació, encara que no
sempre es faci de manera oberta i explícita.

• És un procos organitzat i estructural segons les finalitats educativos que es proposen i el sistema de valors que
orienta la formado científica i social de la persona. Des de la perspectiva constructivista del coneixement, el



nucli fort ¡ potent de l'aprenentatge está centrat en l'activitat escolar o activitat didáctica (Driver, 1986) i, com a
tal, mereix una atenció prioritaria del docent.

Aquesta concepció de l'activitat didáctica com a activitat conjunta i de comunicació té algunes exigéncies i requereix
que es compleixin algunes condicions que garanteixen o faciliten la seva influencia educativa i que Coll (1999) concreta
de la manera següent:

L'exigencia de considerar al mateix temps i de forma interrelacionada les actuacions del professor i de
l'alumne.
L'exigencia de prestar una atenció prioritaria a la dimensió temporal del procés d'ensenyament i aprenentatge
per tal de facilitar l'ajuda necessária i adequada en el moment oportú.

- L'exigencia de teñir en compte la globalitat del treball a l'aula, tant el treball coNectiu com el treball individual
de l'alumne i del professor.

- L'exigencia de teñir present les caracteristiques especifiques del contingut cientific que es pretén que
aprenguin els alumnes i al voltant del qual s'organitza l'activitat conjunta.

1.2. Activitat escolar i territori, un ventall de possibilitats. La interacció bidirecccional

Si acceptem el concepte d'activitat escolar dibuixat en l'apartat anterior, també haurem d'acceptar que les visites i les
sortides, que permeten la interrelació entre el territori i l'escola, formen part de l'activitat escolar, encara que l'activitat
escolar tingui un escenari extern a l'escola.

De la mateixa manera que el concepte d'activitat escolar compren gairebé tota la vida escolar, també la interrelació
entre l'entorn i l'escola té mes d'una concreció i mes d'una direcció. És per aixó que parlem de la interacció bidireccional
entre l'escola i el territori, o entre l'escola i l'entorn, o parlem de coneixement del medi. L'escola s'interrelaciona amb el
territori quan surt de l'ámbit escolar per conóixer, estudiar, participar i aprehendre el territori, pero tambó quan l'escola
s'obre al territori per acollir-ne experiéncies, vivéncies i propostes que estimulen, motiven i faciliten la construcció de
coneixements. També cal considerar totes aquelles activitats -que no son poques- que l'escola promou i obre i ofereix
al poblé, barri o ciutat en general: exposicions, programes radiofónics, publicacions, fires, festes, etc., i que teñen un
gran valor en aquest diáleg necessari entre l'escola i l'entorn.

És important assenyalar que de les múltiples oportunitats formatives que ofereix el contacte directe amb l'entorn o
territori, n'hi ha unes que per la seva especificitat o la seva complexitat presenten dificultáis d'accés des de l'ámbit
escolar. És per aixó que les institucions, convencudes del valor formatiu de la seva activitat, s'obren a l'escola i faciliten
visites escolars. Altres cops és el professorat mateix qui, sense la mediació de cap institució, organitza visites, sortides o
altres activitats i contactes per descobrir, conéixer, aprofundir o exemplificar el que pretén que els nois i noies
aprenguin.

En els grafios 1, 2 i 3 s'intenta concretar quin és l'ámbit a que ens referim i quins son els fluxos comunicatius que
generen impactes o canvis bidireccionals.

Intentarem explicitar i posar a discussió i debat aquells parámetres de qualitat que es refereixen especialment a les
visites i sortides que l'escola prepara i realitza, tant si ho fa a través d'una institució com si les prepara i porta a terme el
professorat peí seu compte. Tambó ens referirem a les activitats que s'organitzen a l'escola amb participado o
collaboració externa. És a dir, totes aquelles activitats escolars, sortides o visites que teñen com objectiu básic el
coneixement directe i l'experiéncia del territori, entorn o medi, tant si es realitzen a dins com a fora de l'escola.
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2. L'ACTIVITAT ESCOLAR I EL CONEIXEMENT DEL MEDÍ

2.1 Qué entenem avui per medi? Del marc local al marc global

L'estudi del medi ha tingut un paper important en l'ensenyament de les cióncies socials i de les ciéncies experimentáis
en els ámbits de la renovado pedagógica del nostre país. El coneixement del medi és present a l'escola no només per
la normativa curricular, sino també per l'opció didáctica de molts docents. Cal fer, pero, algunes reflexions que ens
permetin situar el medi local en un món que cada vegada és mes global, mes interrelacionat i mes interdependent.

En aquest moment la paraula medi segurament té unes connotacions massa reduccionistes, i dones es parla d'entorn,
de territori, de localitat o de regió. Nosaltres utilitzem la paraula "medí", ja que dona nom a una área de coneixement
d'Educació Primaria, pero també utilitzarem les altres perqué entenem que des de la perspectiva de les reflexions que
presentem totes teñen sentit i en moltes ocasions funcionen com a sinónims. Centrarem, dones, la nostra atenció en la
definido del concepte de medi sobre el qual treballem.

En la societat de la globalització, de la intercomunicació i de la interdependencia deis fets i fenómens ambientáis,
culturáis, socials, económics i polítics, cal repensar o reflexionar de nou sobre el concepte tradicional de medi. Quin és
el valor educatiu del medi? On situar els limits en l'estudi del medi?

Dewey l'any 1965 ja parlava del canvi del concepte de medi que havia comportat el teléfon, el telégraf, el correu rápid,
la dífusió universal de materials de lectura, les comunicacions i els transports, etc.

Avui, l'accés a la informació i a la comunicado podem dir que és gairebó illimitat. El medi deis nostres estudiants, el del
ciutadá del segle XXI, és a la vegada local i global. Segons Castells, el medi local és el punt de contacte i de negociació
entre el que és local i el que és general, és el lloc on es projecten les identitats i és el punt des d'on s'accedeix a les
xarxes que ens connecten amb el món global (Castells, 1997).

2.2 El medi local com a territori de convivencia i de formado i participació democrática

Podem dir que el medi local és el territori de convivencia on:

• S'aprén a viure la democracia, on es formen les actituds democrátiques de civisme, de justicia, d'igualtat, de
llibertat, de diáleg, de participació, de cooperado, de compromis, d'intervenció, de solidaritat, de generositat,
responsabilitat, etc.

• S'aprén a entendre la diversitat com a font de riquesa i de cultura i a conviure amb la diversitat i des de la
diversitat, tant en la dimensió local com en la dimensió universal.

• És on es creix com a persona, on es construeix la identitat i la personalitat a partir de la comunicació i de la
interrelació amb individus i grups socials en un procés de compartir, divergir i discutir punts de vista diferents

• On s'aprén a relativitzar les opinions própies o a saber-les defensar o modificar, si és el cas, i a saber escoltar i
valorar les deis altres.

• On es pren consciénda del passat i s'imagina, pensa i encamina el futur, malgrat les incerteses.
• On es constaten mes fácilment les interferóncies humanes amb el medi.

2.3 El medi locat o el territori proper també és objecte d'estudi

El medi local ens permet treballar d'una manera interdisciplinária per a la formado d'un pensament cientific, social,
complex i crític caracteritzat per:

• Entendre la complexitat deis fets i fenómens naturals, socials, culturáis, económics i politics.
• Estudiar-ne i analitzar-ne les interrelacions, interconnexions i interdependéncies i no ofuscar-se amb la

parcellació disciplinaria del coneixement.
• Aprendre a mirar i a analitzar el món des d'una nova perspectiva. Des de la diversitat d'interessos que

intervenen en els diferents fets, situacions i esdeveniments locáis i mundials.



Analitzar i entendre les relacions entre el nord ¡ els sud, entre els paísos ríes i els paísos pobres, entre els
poderosos i els febles.
Comprendre que el món és molt divers ¡ és profundament desigual.
Comprendre que hi ha punts de vista diferents per analitzar i trobar solucions ais diferents problemes que
esplantegen.
Conéixer i valorar les possibles maneres d'intervenir per aconseguir un món mes just i sostenible, mes
solidan...

2.4 Avui entenem per medi

Tot alió que és present en la vida quotidiana del noi i la noia. Des del que passa en el seu territori de
percepció directa i de convivencia, fins a alió que els arriba pels mitjans de informació, com la premsa, la
televisió o Internet.
El medi no ós igual per a tots els nois i noies, perqué l'accés a la informació no és el mateix per a tothom ni
tampoc no ho son els elements per entendre-la i gaudir-ne.
L'escola, també en aquest aspeóte, té una funció compensadora, Cal que faciliti o afavoreixi la igualtat
d'oportunitats per accedir a la informació i eixamplar la visió i vivencia del món ais nois i noies que menys
possibilitats teñen d'accedir-hi.

2.5 L'estudi del medi basat en la resolució de problemes

Quins temes es poden treballar i com es poden plantejar? La resposta es podría trobar en l'estudi de problemes
rellevants i significatius per a l'alumnat. Aquest enfocament permet el treball interdisciplinari. Si la realitat és complexa,
els nois i noies han d'aprendre a analitzar-la des d'aquesta complexitat. La resolució de problemes obre la possibilitat
d'aprendre a relativitzar i de posar a la consideració de l'alumnat el "com podria ser" i no pas tant el "com és".

També obre les portes al debat que obliga els nois i noies a justificar i argumentar els seus punts de vista i a saber
escoltar els deis altres.

3. SORTIDES, ACTIVITATSI MODEL DIDÁCTIC

3.1 De Piaget a Vigotsky. De la construcció a la reconstrucció del coneixement

Durant les darreres décades del segle XX es produeixen canvis en profunditat que es reflecteixen en la teoría i
práctica de l'educació i influeixen en un replantejament de les sortides en el procés d'aprenentatge.

Si d'una banda es reconsidera el concepte de medi, d'una altra també s'aporten nous elements i reflexions a les
concepcions teóríques de com s'aprén i com s'ha d'ensenyar.

Des d'una perspectiva piagetiana, les sortides constituíen una técnica didáctica relacionada amb l'aprenentatge peí
descobriment. L'objectiu de les sortides era posar l'alumnat en contacte directe amb la realitat per tal de donar-li la
possibilitat de descobrir-la.

Les fases de la sortida, des d'aquesta perspectiva, correspondan a les del métode científic:

• Abans: formulació d'hipótesis

• Durant: comprovació a través de l'experimentació

• Després: elaborado de conclusions

Posteriorment, la influencia de Vigotsky, que considera l'aprenentatge com un procés de reconstrucció del
coneixement produít per la interacció entre l'experiéncia personal de l'alumne i el seu context social, ens fa
reconsiderar el paper de les sortides escolars. El convenciment que l'aprenentatge és un procés alhora social i
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personal qüestiona l'aprenentatge peí descobriment i l'observació com a base privilegiada de la construcció de
coneixements. L'observació sempre está mediatitzada per la percepció individual i per les idees prévies de
cadascú, "sois veiem el que sabem mirar".

Aixi dones, per qué sortir de les aules? I sobretot: com?

Si l'experiéncia és un factor clau en la formalització del coneixement, la seva limitado constitueix un risc de iracas,

L'alumnat arriba a l'escola amb fortes diferencies peí que fa a la "riquesa" d'experiéncies culturáis. No es tracta
només de diversitat, sino de desigualtat d'oportunitats.

L'escola pot compensar aquesta desigualtat en la mida de les seves possibilitats i ho ha de fer. L'escola ha de
proporcionar "experiéncies de qualitat"; no n'hi ha prou, com apuntava Freinet, que l'escola parteixi de les
experiencias amb que els alumnes hi arriben cada mati.

El projecte educatiu de l'escola perd sentit si no s'articula en un projecte educatiu mes ampli en el marc de la ciutat
educadora. L'escola és un potent agent educatiu que requereix la collaboració de la resta d'agents educatius
extraescolars. L'entorn té una triple funció: és objecte d'estudi, laboratori d'experiéncia i context educatiu.

3.2 Les sortides en el procés d'aprenentatge

Ja hem comentat de quina manera la interrelació entre l'escola i la ciutat es dona a través d'una gran diversitat de
propostes d'activitat. Per la Marga tradició pedagógica que teñen a casa nostra, per la seva complexitat organizativa,
per les dificultáis personáis i responsabilitats afegides que signifiquen per al professorat, pels costos económics i
personáis que repercuteixen a l'escola i a la familia i, sobretot, peí gran interés que hi donem en l'educació deis nois i
noies. Dedicarem especial atenció a les sortides, Especialment a aquelles sortides mes vinculades a la tasca específica
de l'escola i per tant ais continguts escolars.

La concepció constructivista de l'aprenentatge ha ajudat a definir un model didáctic articulat en fases que considera
l'exploració i mobilització de les idees i creences prévies, la creado del conflicto cognitiu, la introducció de nous
coneixements, la reestructuració del pensament i la seva aplicació funcional a les practiques de vida.

Aqüestes fases de la seqüóncia didáctica relacionades amb l'aprenentatge funcional i significatiu ens inciten a pensar en
un model diversificat de sortides i activitats de qualitat en funció de la posteió i de les funcions que exerceixen segons la
seva ubicació en la seqüéncia didáctica. En aquest sentit podem plantejar-ne de tres tipus: les que posen l'accent en la
dimensió mes vivencial, les que es proposen fonamentalment l'experi mentad ó i finalment les d'aplicació de continguts
treballats próviament.

Etapes del procés d'aprenentatge
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La sortida vivencia! o situada en la fase inicial del procés d'aprenentatge

La sortida situada en la fase inicial del procés didáctic pot constituir l'ocasió d'ampliar les vivéncies deis alumnes i alhora
de compartir una experiencia en el marc del grup classe que aporti un referent previ comú.

En aquest sentit, la sortida pot ser un bon instrument de motivació i introducció a un tema nou, i un factor que ajudi el
professor a detectar i mobilitzar alió que els alumnes ja saben; també pot ser un detonant per plantejar-se nous
interrogants i per prendre consciéncia deis objectius d'aprenentatge de la unitat.

Una sortida que es faci amb I'únic treball previ que requereix organitzar-la pot esdevenir una bona activitat didáctica
sempre que les observacions espontánies realitzades per l'aíumnat durant la sortida desencadenin un procés de
reelaboració cognitiva que es faci posteriorment a l'aula. Les activitats proposades ais alumnes en les sortides
vivencials serán del tipus: assistir, escoltar, observar, contemplar, fotografiar, prendre notes, etc.

Crear l'expectativa i linteres perqué aqüestes activitats responguin a una actitud activa en fundó deis objectius és una
tasca que requereix una gran professionalitat del professorat.

La sortida d'experimentació, situada en la fase d'introducció i estructurado de nous coneixements

La sortida classtca, entesa com a treball de camp, cobra sentit en la fase de desenvolupament de Ea unitat didáctica. En
aquesta fase, en la qual es pretén d'introduir noves informacions i reelaborar-les amb la voluntat de construir
coneixements mes próxims a la ciencia i a la cultura, les sortides tindran un caire de treball experimental. L'ús de
métodes interactius en aquesta fase (projectes, investigacions, simulacions) permet de fer diverses sortides, visites i
tallers, que tinguin per funció posar a l'abast de nois i noies una realitat sobre la qual experimentar i amb la qual obtenir
noves informacions.

Aqüestes sortides teñen com a objectiu acostar l'aprenentatge a l'experténcia i están directament vinculades a una
unitat didáctica que es realitza dins i fora de Caula, amb continuítat, i que té en el territori un punt calent d'observació i
experimentació sobre el qual construir conceptes, utilitzar llenguatges i establir generalitzacions. En aqüestes activitats
es convida els alumnes a explorar la realitat per tal de resoldre una incógnita, és a dir, a portar a terme una activitat
d'investigació. Es tracta no sois d'una experiencia, sino d'una experimentació,

La sortides com a aplicado deis aprenentatges o com a forma de participado social

Finalment, les activitats fora de l'aula situades en la fase final d'un procés didáctic ens han de permetre la formulado i
comunicado de conclusions, així com també la concreció i realització de principis d'actuació derivats deis coneixements
reelaborats al llarg de la unitat didáctica, que planteja i porta a terme a l'aula les fases inicial i les d'introducció i
estructuració deis nous coneixements

Tant des de la teoria de l'aprenentatge funcional com des de la perspectiva de l'educació critica, és molt important que
el model didáctic inclogui la reflexió sobre l'acció i la seva coherencia amb els coneixements apresos. Ens situem aixi en
una concepció didáctica que no es limita al coneixement racional de com son les coses, sino que hi va mes enllá i invita
i capacita els alumnes per a la intervenció i la participado social.



4. CRITERIS DE QUALITAT: SORTIDA QUE ES REAUTZA EN LA FASE INICIAL DEL PROCÉS
D'APRENENTATGE O DINTRODUCCIÓ DEL TEMA

A. Des de l'escola

El professorat ha de teñir en compte els aspectes següents:

Abans de la sortida:

• Triar la visita o sortida que produeixi impacte emocional i expectació per tal de desvetllar t'interés i provocar que els
nois i noies expressin fácilment els seus coneixements previs i comparteixin les seves vivéncies amb els companys.
Aixó facilitará que durant la sortida el mestre pugui detectar "on son" els seus alumnes peí que fa a coneixements i
també peí que fa a actituds i valors.

No cal dir que en aquesta selecció haurá pesat molt l'adequació del lloc que es visita ais objectius d'ensenyament i
aprenentatge que es proposen,

• Anunciar i justificar molt breument la visita a l'alumnat, de manera que es pugui relacionar amb possibles
experiencíes anteriors seves i amb el tema de treball següent.

• Proposar i orientar alguna activitat que ajudi a centrar l'atenció deis alumnes durant la visita en aquells aspectes
que es pretenen treballar: fotografiar, dibuixar, anotar, etc., aquells aspectes que mes els agradin, que no
entenguin, que els sorprenguin, que els agradaría ampliar, que vulguin comentar... tot aixó amb l'expectativa d'un
treball posterior a l'aula en la fase següent del procés d'aprenentatge.

• Posar-se en contacte de la forma mes directa possible amb la institució que ha de rebre el grup amb la finalitat de
comunicar íes finalitats de la visita i acordar conjuntament l'enfocament de la possible intervenció deis
responsables o deis monitors (si n'hi ha), quins materials es distribuirán i quin ús se'n fará, aixi com l'orientació que
el docent ha donat a les activitats proposades.

Durant la sortida:

• Presentar el guia de la visita, si n'hi ha. En aquesta presentado és tmportant destacar la feina que comporta
aquest guiatge i agrair el temps que ens dedicaran.

• Implicar-se en la visita. El professorat és qui condueix l'activitat d'aprenentatge, assumeix el paper de mediador
entre els alumnes i el guia, si n'hi ha, i intervó quan ho creu oportú.

Després de la sortida:

• Recollir les qüestions formulades i compartir les impressions rebudes.

• Facilitar materials oberts i activitats que permetin ampliar la informado, reelaborar-la i organitzar-la, tot aixó ha
de permetre analitzar i relacionar tot el que han vist i treballat per estructurar els nous coneixements,

• Finalment, cal formular conclusions, valorar críticament els resultats i plantejar alternatives, concretar algún
projecte d'actuació, de compromis o d'aplicació deis coneixements adquirits.

B. Des de la institució

Si l'objectiu fonamental d'aquestes sortides és fer que els alumnes augmentin les experióncies viscudes, será important
que les institucions:



Faciliíin ais mestres o professors informado suficient i materials en alguna sessió de formació previa, de forma
que puguin donar resposta ais objectius que es proposen.

Posin en contacte els nois i noies amb experiéncies rellevants de primera má, els donin accés a espais
desconeguts i propiciín el contacte directe amb persones que peí seu coneixement, actitud i/o significado
puguin captar el seu interés.

Vetllin especialment pels aspectes que facilitin un contacte intens i auténtic (atenció acurada, tráete amb
sensibilitat i creació d'un ambient) i que desvetllin ganes d'aprendre.

Tinguin en compte les finalitats educatives i d'aprenentatge del mestre i hi donin resposta. Aixó implica
compartir l'enfocament i el model didáctic de la sortida.

5. CRITERIS DE QUALITAT: SORTIDA QUE ES REALITZA EN LA FASE D'INTRODUCCIÓ I D'ESTRUCTURACIÓ
DE NOUS CONEIXEMENTS

A. Des de l'escola

Al professorat li pertoca:

Abans de la sortida

• Definir i plantejar el problema, el tema d'estudi o la qüestió a resoldre, Es pot fer a partir d'activitats diverses
(observació directa o indirecta a l'aula, análisi de documentació i de dades, etc.). Aqüestes activitats han de
permetre la detecció i la mobilització d'idees previes, plantejar qüestions, establir objectius d'aprenentatge,
motivar els alumnes per explorar la realitat.

• Organitzar el treball a fer durant la sortida {registres, enquestes, mostratge, etc.).

• Preveure i organitzar la logística de la sortida.

Durant la sortida ha de teñir present:

Proposar activitats que vagin destinados fonamentalment a la recollida de dades: observar, dibuixar, prendre
mostres, cartografiar, fotografiar, comprovar, descriure, identificar, comparar, mesurar, gravar, fer enquestes i
resoldre interrogants. En aquest modei, la qualitat didáctica s'avaluará per la coherencia entre el treball a fora de
l'aula i el treball fet abans i després de la sortida. D'aquí es deriva la importancia del paper del professor, que és
l'únic que pot garantir la continuítat del procés, A la fase inicial, per ensenyar a "mirar" el que es vol veure, i en la
fase posterior, reflexionar sobre el que s'ha vist: contrastar, generalitzar, comparar i valorar.

Es tracta d'una petita recerca que requereix rigor en el disseny i en l'análisi deis resultáis, Es tracta d'un treball
complex, tant d'organització com d'interpretad ó, ateses les limitacions i la parcialitat d'una recerca escolar.

És un model de sortida que potencia l'autonomia de l'alumnat i s'haurá de centrar en el treball en grup, basat en la
interacció entre professor i alúmnes, entre els alumnes i amb un contacte directe amb l'entorn. Tots aquests son
elements d'un gran valor educatiu.

I després de la sortida:

• Caldrá ordenar i organitzar les dades recollides per formular conclusions i analitzar-les críticament.

• Caldrá formular i elaborar alternatives d'aplicació i de projectes d'intervencio sempre que siguí possible.

• Caldrá potenciar la capacitat de participar en ¡'elaborado del treball final i de ser un membre actiu del grup de
treball
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• Caldrá saber comunicar amb rigor i coherencia tant el procés seguit en la recerca com les conclusions que
s'han obtingut.

B. Des de la institució

Si la finalitat básica d'aquesta sortida és recollir dades per poder comparar i contrastar els coneixements previs
amb les noves informacions i poder reeleborar i reconstruir nou coneixement, és fonamental que les institucions
facilitin amb generositat i transparencia tots aquells elements que l'alumne necessita per aprendre.

Haurien d'evitar exposicions massa centrados a donar respostes acabades i tancades i preparar explicacions i
materials que facilitin la interacció amb l'alumnat i l'ajudin a la construcció del coneixement.

6. CRITERIS DE QUALITAT: LA SORTIDA COM A APLICACIÓ DELS APRENENTATGES O COM A FORMA DE
PARTICIPACIÓ SOCIAL

A. Des de l'escola, s'ha de plantejar:

Abans de la sortida

• La necessitat de contrastar el que s'ha treballat préviament amb l'experiéncia directa per tal d'elaborar i
explicitar les conclusions.

• La conveniencia d'arribar a propostes d'actuació i d'intervenció social que es derivin del que s'ha estudiat i
aprés.

• El treball de motivado de nois i noies perqué sápiguen aplicar els seus aprenentatges a la seva manera
d'interpretar la realitat i d'intervenir-hi amb la finalitat de millorar-la. Treballar en la línia: "És possible plantejar-
se la realitat d'una altra manera? Com podria ser? Com m'agradaria que fos? Qué s'hi podria fer? Qué puc fer
per canviar-la o per millorar-la?"

Durant la sortida s'han de proposar activitats per ampliar la informació, contrastar-la amb la que ja teñen amb la
finalitat de fer-los dubtar i assegurar la validesa del que hi han aprés. Activitats que permetin d'aplicar els
coneixements i les habilitáis apreses i que siguin útils per enfortir les actituds i els valors que de forma reflexiva
s'han apres en tot el procés d'aprenentatge. També caldrá donar l'oportunitat de poder convertir en pautes
d'actuació els coneixements i les habilitáis apreses i també les actituds i els valors assumits. És un model de
sortida que s'hauria de basar en alguna experiencia de participació social (col-laboració amb alguna campanya de
participació ciutadana, de solidaritat, de denuncia d'injusticies, d'actuacions mediambientals, etc.). És una
possibilitat perqué els nois i noies aprenguin a participar democráticament com a ciutadans. Perqué coneguin i
utilitzin els cañáis de participació social.

Després de la sortida caldrá:

• Analitzar, reformular i reelaborar les formes d'intervenció sempre que calgui i sigui possible. Treure conclusions
sobre l'oportunitat, la validesa i l'eficácia de l'actuació.

• Impulsar una reflexió rigorosa, coherent, útil i formativa sobre la participació social, la formació i la consolidado
d'actituds democrátiques i la defensa de valors com els de justicia, llibertat, igualtat, equitat, solidaritat, etc.

• Potenciar l'elaboració de les conclusions fináis i la participació activa per part de tothom.
• Saber comunicar amb rigor i coherencia tot el treball fet i les conclusions.
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B. Des de la institució

Si la finalitat básica d'aquesta sortida és la participado social, és molt important que la institució tingui present que
cal:

• Explicitar els objectius de la seva actuado amb claredat i transparencia.
• Donar la possibilitat que els nois i noies formuíin els seus dubtes, els seus interessos i les seves preferéncies.
• Plantejar altres possibles maneres dJ interven ció o de participado social en funció de les opcions personáis o

institución ais. Les formes de participar poden ser diverses.
• Tractar amb respecte i seriositat les actuacions o intervencions deis nois i noies, aixi com també els

interrogants o dubtes que puguin plantejar.

7. ALTRES ACTMTATS DELS PROGRAMES ESCOLA-CIUTAT

És ben evident que la oferta de íes institucíons ciutadanes a l'escola no es redueix a les visites escolars .Disposem d'un
riquíssim ventall d'iniciatives que possibiliten que l'escola prengui el seu paper d'agent cultural, d'acord sempre amb el
seu projecte educatiu i la seva planificado de l'activitat. N'hi ha prou de fullejar les guies editades en paper o en CD o
consultar pagines Web de moltes de les nostres ciutats per adonar-se de la diversitat de propostes que hi ha en oferta:
maletes didáctiques, concerts o re prese ntacions teatrals que es fan en el mateix centre, explicacions de contes i
rondalles, tallers sobre consum, educació ambiental o temes de salut; activitats puntuáis portades a terme per bombers,
guardia urbana, autors literaris, il-lustradors de contes o [libres en general, etc., etc.

Per a totes elles caldria teñir present les mateixes premisses que s'han explicat per a les sortides escolars, tant peí que
fa ai paper clau de l'experióncia en la construcció del coneixement, com per la importancia de la vinculado afectiva en
l'educació ciutadana. Caidrá plantejar-les de diferent manera segons el moment del procés d'aprenentatge en qué es
proposenal'aíumnat,
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CONCLUSIONS

PONENCIA III
CRITERIS DE QUALITAT DE LES ACTMTATS ESCOLARS D'INTERACCIÓ AMB EL TERRITORI

Montserrat Casas i Carme Tomás

Algunes reflexions sobre els criíeris que ajudarien a definir i garantir la qualitat de les sortides i altres activítats escolars
que comporten interacció amb altres institucions ciutadanes.

Caldria que totes elles:

3.1 S'integressin al projecte educatiu de centre i al projecte curricular d'área i s'ubiquessin a la seqüéncia
didáctica

3.1.1 Tota l'activitat que es realitzi durant l'horari lectiu ha de respondre a la consecució deis objectius educatius i
d'aprenentatge definits peí projecte educatiu i pels projectes curriculars; és, per tant, una activitat netament escolar,
Troben el fonament didáctic en la necessitat d'acostar l'aprenentatge formal a l'experiéncia deis alumnes per
facilitar l'éxit en l'aprenentatge.

3.1.2 La sortida escolar forma part d'una seqüéncia didáctica coherent que té moments a Caula i moments fora de
Caula. Segons la seva ubicado a la seqüéncia didáctica poden teñir funcions diferents. Les que es fan a la fase
inicial son de caire vivencial, ajuden a plantejar i motivar un tema; les que s'ubiquen a la fase de desenvolupament
teñen el carácter de treball de camp, i les de la fase de síntesi son d'aplicació i de participado social.

3.1.3 En totes els professors i professores son els qui teñen la iniciativa, liderat i responsabilitat, i estableixen tráete
de collaboració amb les institucions que els obren les portes i/o ofereixen els seus recursos materials, personáis i
metodológics.

3.2 Fomentessin el diáleg entre l'escola i la ciutat

3.2.1 En aqüestes activitats i sortides es fa molt evident la collaboració entre l'escola i la societat, El seu éxit
requereix la complicitat de la ciutat, que s'ofereix com un territori assequible que es deixa recorrer, observar i
interrogar pels alumnes; un territori Ilegible que permet la comprensió i interpretado deis seus significáis físics,
dentífics, biológics, económics, socials i politics; i un territori democrátic que convida els nens i els joves a
participar-hi com a ciutadans.

3.2.2 La colaborado entre els agents educatius ciutadans i l'escola ha d'articular, en peu d'igualtat, la iniciativa
del agents educatius ciutadans, institucions, associacions i empreses, amb la iniciativa de les escoles, que han
d'actuar com a agents culturáis actius de la comunitat. Els mestres i professors han de mantenir el seu
protagonismo en el disseny de l'activitat didáctica i son els únics que poden garantir la coherencia de la seqüéncia
d'activitats dins i fora de l'aula.

13



3.3. Fossin una ocasió de promoure l'educació cívica i respondre a un projecte d'educació per a la ciutadania i la
participado democrática

3.3.1 Las sortides de l'edifici escolar i les activitats directament reiacionades amb l'entorn son una magnifica ocasió
per observar la diversitat en els comportaments de les persones ais espais públics i per practicar i reflexionar sobre
els hábits i conductes mes adequades a la convivencia.

3.3.2 També son una ocasió per detectar i constatar desigualtats o injusticies socials, alhora que poden ser un punt
de partida per píantejar possibles solucions, buscar els camins per pal-liar les desigualtats o proposar intervencions
de participado o compromis tant individuáis com coHectives.

3.4. Reequilibressin la desigua itat d'experiéncies culturáis deis alumnes

3.4.1 La interrelació entre l'escola i el territori és un instrument important per fer disminuir les desigualtats culturáis
deis alumnes, perqué s'ofereixen ais alumnes experiéncies culturáis que no poden assolir fora del marc de l'escola.
És fonamental que puguin accedir-hi tots els nois i noies sense cap tipus d'exclusió. Es promouran i facilitaran
aquesta mena d'activitats especialment amb els alumnes amb menys oportunitats culturáis i s'hi inclouran elements
per atraure els alumnes amb mes risc d'exclusió.

3.5 Enriquissin l'experiéncia viscuda

3.5.1 Aixó vol dir que les sortides, visites i totes aquelles activitats escolars basades en la comunicació entre
l'escola i l'entorn han de donar ais participants la possibilitat de prendre contacte, com mes directe millor, amb la
realitat; han de permetre l'accés a llocs que no son accessibles habitualment; han de possibilitar el contacte directe
amb persones diverses i significatives i han de facilitar l'observació directa d'activitats económiques, culturáis,
científiques politiques i socials.

3.5.2 Les sortídes s'han de basar en mótodes interactius i han de permetre la interacció cognitiva deis alumnes
amb l'entorn.

3.5.3 Perqué aixó sigui possible, cal evitar les sortides rnassives i vetllar perqué els alumnes puguin desenvolupar
activitats autónomes en pettts grups.

3.6 Revelessin els diferents elements del coneixement de la localitat i evidenciessin la seva complexitat

3.6.1 És important que es faci un abordatge interdisciplinari d'aquestes activitats per ajudar a establir relacions
entre els diferents components de la complexa realitat social. Aixó vol dir que cal disíingir entre l'observació i la
interpretació, ja que és la interpretació el que facilita la comprensió.

3.6.2 Cal que afavoreixin la trobada entre grups culturáis diferents ¡ entre generacions.

3.7 Facilitessin la participado i l'acció

Aixó vol dir que és necessária la implicació activa deis participants en la realització del projecte i ha de permetre
posar en práctica les pautes d'actuació cívica formulados a partir deis coneixements adquirits. Ha de comportar la
implicació deis participants en una activitat d'exercici actiu de la ciutadania.
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3.8. Aportessin elements per comprendre les relacions d'interacció i interdependencia entre els fenómens que
es produeixen a diferents escales

En aqüestes activitats cal mostrar les relacions d'interdependéncia planetaria de la problemática que es planteja i
que és objecte d'estudi i s'ha de facilitar la relació amb altres poblacions o territoris. Tot aixó amb la finalitat de fer
veure la interdependencia de l'entorn local respecte al sistema global

3.9 Per avangar en una oferta de qualitat, posessin especial atenció en la formació del professorat i deis agents
educatius vinculats a les institucions ciutadanes

3.9.1 Cal reflexionar conjuntament sobre l'estreta interdependencia entre les experiéncies de vida, el seu impacte
afectiu i la constricció del coneixement i la fonamentació o consolidado d'acíituds, valors i condueles. Caldrá que
les institucions ciutadanes i l'administració educativa hi destinin els recursos necessaris per tal que quedi garantit.

3.9.2 També cal disposar de materials didáctics d'excellent qualitat (oberts, clars, suggeridors) i, en alguns casos,
de bons materials divulgatius, que informin veracment i clarament.

3.9.3 Tot aixó poden garantir-ho unes institucions que considerin les seves própies ofertes educatives com a
inversió de futur, no com un gest circumstancial, i que amb continuítat vagin apostant per la millora de la oferta amb
generositat i convicció.

3.10 Tinguin una oferta d'activitats que sigui assequible i que garanteixi el dret de tots a disposar
d'experiéncies de vida i d'aprenentatge, que possibilitin la ciutadania plena i sense exclusions

3.10.1 Cal prendre les mesures necessáries per tal que ningú es quedi exclós per qüestions económiques,
organitzatives o d'enfocament pedagógic.

3.10.2 No es poden acceptar aquelles sortides o activitats escolars amb una fracció del grup o classe, com si
d'una actívitat marginal es tractés. Sovint cal explicar bé a les famílies que es tracta d'una activitat nuclear del
treball a Caula, que cal que tots els alumnes hi puguin participar i, si és necessari, cal buscar i facilitar els
recursos.
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El patrimoni artístic, cultural i natural de Barcelona, un recurs per treballar els valors en
Educació infantil.
Escola Infantil Magnolia de Barcelona, associada a la UNESCO

"El Patrimoni artistic, cultural i natural de Barcelona un recurs per treballar els valors en Educació Infantil"

El plantejament de propostes adregades a aprofundir en les possibilitats socioeducatives de la nostra ciutat a
l'Escola Infantil Magnolia sorgeix de la necessitat que mostren el nostres infants de:

Descobrir-se ells mateixos Descobrir l'entorn proper

Mitjancant diferents llenguatges: plástic, musical, corporal, matemátic...

D'aquestes 2 unitats significatives hem aprofitat el ventall de recursos que Barcelona posa al nostre abast a
tots els nivells (social, cultural, natural...)

La proposta metodológica per la qual apostem per descobrir tot aixó que ens presenta la nostra ciutat és a
través d'una educació en valors.

Des de fa un bon grapat d'anys dediquem, amb esforg i illusió, a treballar en i pels valors a través de
diferents vies: projectes, contes... En tot aquest treball ens ha ajudat molt pertányer al Grup d'Escoles
Associades a la Unesco des d'on podem canalitzar, compartir, estructurar, vivenciar i donar coherencia a la
nostra feina grácies a trobades i intercanvis amb diferents escoles, institucions socioeducatives i els seus
professionals.
L'any 2002 és l'Any Internacional Gaudí, per aquest motiu estem desenvolupant a l'escola un projecte on
relacionem Modernisme i medi ambient aprofitant el llegat artístic que va deixar aquest arquitecte a la nostra
ciutat. -

Algunes de les propostes en les quals es basen les nostres activitats son:

-Sensibilitzar l'alumnat sobre la sostenibiiitat donant pautes de reflexió, tenint com a referent Gaudí,
un personatge pie de sensibilitat mediambiental, voluntat d'estalvi, d'economia, ús creatiu del rebuig i
comunió amb l'entorn.
Un exemple per comprendre com era en Gaudi: a la Cripta Güell en el lloc on havia de fer-se l'escala de
l'església hi havia un pi que ja aleshores era centenari, a Gaudí li sabia molt de greu pensar que l'havia de
tallar i com que respectava tant i tant la natura es va estimar mes fer desviar l'escala que tallar un arbre que
des de feia tants anys era en aquel! lloc.

- Apropar els infants al coneixement de Cobra de Gaudí. A partir deis maten ais de rebuig que els nens i
nenes han anat portant a l'escola hem realitzat diferents activitats plástíques i d'aquesta manera han
pogut experimentar, manipular i vivenciar l'estil de Gaudí posant en práctica un deis seus pensaments

"Les coses es pensen directament mes enllá deis llibres, no sempre en els llibres es traben les coses, s'han
de buscar solucions i aplicar-les, d'aquí la importancia de la manipulado i l'experimentació i una de les
máximes de Gaudí".

- Reflexionar juntament amb els infants sobre el respecte per l'entorn i el patrimoni historie i artístic a
partir del coneixement de les diferents mostres gaudinianes que trobem a la nostra ciutat tenint com a



suport: "Eldau del saber", un dau gegant elaborat amb l'ajut deis nens on cada cara representa alguna de
les obres de Gaudí que es traben a Barcelona i que utilitzem per realitzar diferents jocs.

- Preparar la nostra ciutat per rebre l'allau de turistes que volen conéixer l'obra del gran arquitecte:
com veiem la nostra ciutat?...
• Barcelona es converteix en el punt de partida per desenvolupar tota una tasca de sensibilització sobre el
nostre comportament cívic, a partir d'aquí realitzarem tot un treball amb els nens i nenes mes petitons sobre la
importancia de respectar conéixer i familiaritzar-se amb els diferents senyals que frdbem a la nostra ciutat.

- Aprofundir en el treball deis valors: Gaudí va ser en tot moment un arquitecte respectuós amb la
natura i aixó ho podem constatar observant les seves obres que intenten en tot moment utilitzar la
natura com a recurs decoratiu i estructural: Farem un estudi del carrer de l'escola observant com son els
edificis, quin és el seu estat de conservado, com son les faganes, son netes o amb pintades, aquest treball el
traslladarem a diferents barris de la nostra ciutat aprofitant sortides com per exemple la visita a la Pedrera que
ens va servir de motivado per realitzar tot un treball plástic i matemátic on a partir de l'estudi de les formes
geométriques várem escollir l'hexágon per decorar amb motius referents al fons del mar les rajóles del
Passeig de Gracia tal com va fer Gaudí a la seva época.

• Trebaflar els valors a partir deis contes; tal com hem vist a les obres de Gaudí, aqüestes están
inspirades en la natura on son molt presents la flora i la fauna; els protagonistes deis nostres contes
serán animáis i a partir de l'explicació i posterior reflexió treballarem entre d'altres els següents
valors:

Joan Brut: Hábits d'higiene i ordre
Pere i el llop: Dir sempre la veritat
Per qué hi ha arbres que perden les fulles: L'amistat i l'ajut
Les set cabretes i el llop: L'obediéncia

De valors n'hi ha molts i és difícil poder-Ios treballar tots només en un conté, el conté ens serveix de punt de
partida per a aprofundir en un valor concret durant tot un mes.

Aqüestes son algunes de les possibilitats que aquest projecte ens proporciona, d'aquesta manera
contemplem un espai i un temps que dediquem plenament a treballar els valors.

Educar en valors ens ajuda a adaptar-nos, viure, conviure en una societat canviant com la nostra,
convertint-se els valors en una estrategia mes en la formado com a persones compromeses amb la
societat. Les famílies son una pepa clau en tot aquest procés i cal involucrarles en cada un deis
treballs que es duen a terme a l'escola, darrere de tot aixó hi ha una feina de continurtat i comunicació
entre Pescóla i la familia.



Altres aportacions:

• Maqueta de la casa Batlló realitzada per infants de 2 a 3 anys.
Activitat realitzada per ('educadora :Elena Rosillo

^Fotografíes i diapositives deis nens i nenes realitzant activitats referents al projecte.

*"DiarideBord":
Diari escolar on es veuen reflectides les activitats mes representatives que es duen a terme a Pescóla durant
els últims tres anys sobre l'educació en valors.
Activitat realitzada per les educadores i les mestres:
Noemí Valentín
Elena Rosillo
Miriam López
Renata Martín
Montse Cercos
Tere Alquézar

*Murals sobre el projecte realitzats per nens i nenes de P3-P4-P5 Activitat realitzada per les
mestres:Renata Martín, Montse Cercos, Tere Alquézar, Gemma Vitólo.

• Les rajóles del Passeig de Gracia
• Signem com Gaudí
• Rosetons de Gaudí
• Vitralls modernistes

*Dau del Saber:
Dau gegant on cada cara representa alguna de les obres de Gaudi que es troben a Barcelona. Activitat
realitzada per la mestra: Renata Martín.



SO I COLOR. Contemplar art tot escoltant música. Una proposta educativa per a infants
de 2 a 5 anys
Museu Nacional d'Art de Catalunya

Escoltar música i contemplar una obra d'art son dues activitats que fem sovint de manera separada. Poques
son les ocasions en qué escoltem música contemplant alhora una obra d'art, o bé contemplem una obra d'art
tot escoltant música. Al llarg de la historia de les arts, des deis antics fins a la Bauhaus i últimament els nous
llenguatges artístics, derivats de les noves tecnologies, son alguns deis intents que s'han fet per relacionar de
manera estreta les dues disciplines: art i música.

Malgrat aixó, son poques les experiéncies que en el camp de la pedagogía han utilitzat aquests dos
llenguatges d'expressió de manera interrelacionada, amb la votuntat de motivar no solament una resposta
emocional o estética davant d'un fet artístic, sino, fins i tot, processos cognitius molt mes complexos.
Tanmateix, és ¡mportant teñir en compte que treballar amb les emocions ajuda els educadors a desencadenar
comportaments que motiven l'aprenentatge. La música, d'altra banda, és un llenguatge que facilita aquesta
connexió amb el món de les emocions; captura l'ult i propicia una resposta emocional davant del fet artistic, el
tempo de la música dona el temps a la contemplado, a la possibilitat del contacte individual i intim amb
l'objecte artístic.

Tan ¡mportant, pero, com la manifestació de les propies emocions, és el desenvolupament del pensament
crític que estimula els infants a solucionar problemes de manera creativa, cosa que, d'altra banda, facilita la
construcció de la seva autoestima com a aprenents. En definitiva, posar en contacte els infants amb qualsevol
manifestació artística, com per exemple escoltar música o observar una pintura ajuda a desenvolupar la
sensibilitat, la creativitat i facilita l'accés al pensament analític i abstráete.

D'altra banda, el museu esdevé per les seves característiques un centre socialitzador. La visita d'un grup
escolar a un museu té lloc, normalment, en un context de relació grupal on els nens i les nenes també
aprenen a teñir en considerado les interpretacions deis altres, cosa que fa possible la formado d'un esperit
crític i Padquisició d'una certa autonomía. Es pot afirmar, dones, que la ciutat en general i el museu en
particular son, també, mitjans de culturització i socialització deis infants en aquesta etapa educativa.

En la voluntat de promoure tots aquests aspectes de l'educació, fonamentals en el desenvolupament
intellectual, emocional i afectiu de qualsevol persona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) va
establir una col-laboració amb l'lnstitut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) que ha donat com a fruit un
projecte educatiu adrecat al nivell d'Educació Infantil. Aquesta proposta té com a eixos centráis l'educació
estética i musical i pren com a punt de partida la col-lecció d'art románic, una de les manifestacions artístiques
mes importants de la nostra cultura.

Les característiques de l'etapa d'Educació Infantil va permetre plantejar-nos un treball globalitzat on
intervenen les tres árees curriculars: Descoberta de l'entorn natural i social que en aquesta experiencia es
concreta en l'art i la música de l'época del románic. Intercomunicado i llenguatge, ja que es proposen una
serie d'activitats que teñen com a objectiu potenciar la interconnexió entre tres llenguatges d'expressió
consideráis básics per a la formado deis infants: el llenguatge plástic, el llenguatge musical i el llenguatge del
eos. I, finalment, Descoberta d'un mateix, que es propicia a partir de la relació que s'estableix entre l'alumnat,
el seu grup i l'entorn social del museu.

FORUM L'ESCOLA I I A CIUTAT



Així dones, la proposta So i Color gira al voltant de 7 temes principáis tots relacionáis amb l'art románic i on
la música té un paper molt important, en uns casos com a element ambiental, creant moments d'empatia amb
l'objecte artístic, i en d'altres, ajuda a comprendre certes estructures compositives. La mirada, la narrativitat,
la relació espai pictóric/espai arquitectónic, el gest, el ritme, el volum i el simbolisme son els temes que es
tractaran al llarg de la visita a la coMecció d'art románic del museu.

Les ales plenes d'ulls del Serafí de l'absis de Santa Maña d'Aneu ens permeten parlar de la importancia de la
mirada i provocar en els infants una actitud d'atenció i observado tot fent silenci. Entendrem la gran quantitat
d'ulls no només com a elements que serveixen per mirar i vigilar, sino que també com a font de coneixement.
En aquest cas la música és absent, el silenci esdevé el protagonista de l'observació permeten a l'ull de l'infant
recorrer de manera pausada l'obra davant de la qual es troba.

El frontal d'altar de Santa Maña de Cardet, on es representen diverses escenes de la vida de Crist i Mana,
descobreix la fundó narrativa de l'art románic i de com cada un deis elements i moments de la historia que
s'explica s'estructuren seguint unes pautes d'ordenació plástica. Aquesta estructura plástica la relacionem
amb una estructura musical, la d'aquelles cangons que teñen estrofes i tornada, relacionant la imatge central
amb la tomada i cada una de les escenes amb les estrofes. En aquest cas escoltar un rondó serveix perqué
l'infant interioritzi una estructura d'ordenació plástica narrativa.

A l'espai de Sant Climent de Taüll aprofitem per percebre l'impacte emocional que produeix la imatge del Crist
en Majestat escoltant uns fragments de cant gregoriá o de la sibil-la catalana i, així, de manera empática, ens
acostarem a les emocions i a les sensacions que els homes i les dones d'aquella época podien experimentar
en el moment que un raig de llum entrava per la finestra i iHuminava les pintures del voltant. Els infants
tindran l'ocasió d'acostar-se i de fixar la seva mirada en la imatge del Crist construint-la a partir del muntatge
d'un puzzle gegant que la reprodueix.

L'art románic és un art essencialment simbólic i les múltiples representacions del llenguatge gestual de les
mans s'integren dins aquest discurs i ens ajuden a interpretar-lo. El descobriment del llenguatge corporal, una
de les fites curriculars de ['etapa d'Educació Infantil, pren el eos com a mitjá de percepció i de coneixement de
l'espai, de les formes i com a creador de volums. En la riostra proposta a partir de la imatge en talla de fusta
de la Mare de Déu de Covet provoquem una situado d'empatia on descobrim la postura, l'expressió i la
relació mare-fill en una escultura románica. En aquest cas la música serveix per a crear l'ambient necessari
que possibilita els processos d'aprenentatge.

L'art románic és també un art ornamental, fet que es manifesta d'una manera clara en la gran riquesa de
sanefes que decoren gran part de les pintures. Aqüestes sanefes provoquen ritmes cromátics i formáis que
teñen la fundó d'ordenar les escenes i fer ressaltar els elements arquitectónics. En aquest cas la relació entre
el llenguatge plástic i el musical és evident. Pariem de ritmes visual i ritmes sonors, formes musicals
(dinámica, qualitat del so) i formes plástiques (materia, moviment, color), gestos sonors i gestos gráfics, Amb
aquesta proposta es pretén establir un joc plástic/musical a partir de l'observació de diferents sanefes i de
l'audició de dues obres que ens permeten descobrir plans sonors, ritmes i proposar la traducció d'aquests
conceptes d'un llenguatge a l'altre. Així podem dissenyar una partitura plástica o sonoritzar una sanefa, on el
eos té també un paper fonamental ja que el gest grafio es converteix en gest sonor i el gest sonor, en gest
gráfic.
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Ftnalment, en el recorregut per l'itinerari proposat, els animáis apareixen com a una de les representacions
mes significatives en la iconografía de l'art románic. Les seves representacions son sovint fantástiques i teñen
en la majoria deis casos una fundó simbólica. Treballar el component fantástic a partir de la combinado
d'animals imaginaris que neixen de la barreja de diferents parts d'animals és l'activitat proposada a partir de la
imatge impressionant del Gnu de Sant Pedro de Aríanza. Amb la música proposada podrem donar vida ais
diferents animáis creant alhora una dansa.

En aquest itinerarí per les sales és de vital importancia la rebuda i el comiat que el joglar Jeroni, titella
construít especialment per a l'activitat, fa ais grups que participen en l'experiéncia. És el personatge que,
acompanyat amb la seva cangó, introdueix els nens i les nenes en el món mágic del románic, ja abans de
venir al Museu. La seva imatge, en una fotografía gegant, la canpó, apresa préviament a l'escola i una carta
que ha escrít on els convida a anaral museu fan prou per crear una gran expectativa a la visita.

Finalment, al llarg del recorregut per les sales, i en gairebé cada una de les parades, les activitats que es
proposen van acompanyades d'una serie de materials que faciliten un acostament mes interactiu a cada un
deis conceptes básics que es desenvolupen. L'activitat es complementa amb un material de suport que es
lliura ais mestres durant el curs de formació i que consisteix en un dossier on s'explica l'activitat, es fan
diferents propostes educatives i es suggereixen activitats per desenvolupar a l'escola. També s'inclou un
dossier temátic sobre la música a l'época del románic, un disc compacte amb la selecció de les audicions
proposades per treballar la música i finalment una collecció de 8 lamines amb les obres que es veuran a les
sales d'exposició del Museu, així com també la fotografía del joglar Jeroni.

Les primeres reticéncies respecte a la proposta, on s'argumentáva que l'art i la música de l'época del románic
no eren prou adients per ais infants d'aquestes edats, van desaparéixer un cop es va entendre que el que la
nostra proposta planteja és un acostament diferent de qualsevol manifestació artística i que escollir la
col-lecció d'art románic té a veure amb la voluntat d'acostar un patrimoni que és molt significatiu per a la
nostra cultura.

Creiem que hem omplert un deis buits existents en les propostes que els museus ofereixen ais infants
d'Educació Infantil i esperem que aquesta experiencia motivi altres col-legues del món deis museus, aixi com
de la comunitat educativa, a treballar conjuntament perqué accions d'aquest tipus esdevinguin cada cop mes
habituáis.
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Itineraris per l'Hospitalet.
Propostes per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
El Casalet - Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet.
Membre de la FMRP de Catalunya.

Us heu aturat mai a pensar com veuen l'Hospitalet els seus ciutadans i ciutadanes mes petits? Qué es, per a
ells, el paisatge urbá? De quina manera s'hi poden anar familiaritzant? Com els podem ensenyar a descobrir-
ne els racons mes bonics, la historia, la diversitat? De quina manera podem ajudar-los a sentir-s'hi a gust i a
ser crítics, també, amb alió que no els agrada ?

Amb aquest seguit d'interrogants s'inicia la fítxa de presentado deis Itineraris per l'Hospitalet Propostes per a
nens i nenes de 0 a 3 anys, un conjunt de petits itineraris urbans pensats per ais infants d'aquestes edats
adrecat a les escoles bressol de la ciutat de L'Hospitalet i a les famílies d'aquests nens i nenes. El material ha
estat elaborat per un grup ¿'educadores de diverses escoles bressol de la ciutat sota la coordinado del
Casalet - Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet i constitueix, de fet, una ampliado i, alhora, una
concretització, deis pressupósits pedagógics de L'Hospitalet és Escola, una proposta per al coneixement de la
ciutat que van editar fa 4 anys El Casalet - Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet i el Centre d'Estudis de
l'Hospitalet.

Per a Pedido del material El Casalet - Moviment d'Ensenyants de l'Hospitalet, una entitat amb un conveni
d'actuació signat amb PAjuntament de l'Hospitalet, ha comptat amb una subvenció atorgada per l'Área
d'Educació de la Diputado de Barcelona a través de la Federació de Moviments de Renovació Pedagógica de
Catalunya.

Tant del procés de realització del material, al qual várem donar des del comengament una gran importancia
com a instrument d'intervenció pedagógica, com del resultat final d'aquest i de la forma amb qué es distribuirá,
destaquem les quatre característiques següents:

1 / El descobriment de l'entom en el procés de construcció de la personalitat.

Els itineraris per í'Hospitalet están realitzats des del convenciment que la ciutat, amb totes les seves virtuts i
les seves mancances, pot oferir a l'infant centres d'interés; espais per a experiéncies, siguin rutináries o
noves i excepcionals, i possibilitats de relació. Els Itineraris per l'Hospitalet están pensats com un seguit de
suggeriments que ajudin els adults que vehiculen aquesta relació de l'infant amb la ciutat, perqué també se la
mirin des de Calcada deis ulls deis mes petits, de manera que, d'una manera vivencial, s'afavoreixi el procés
d'interacció de l'infant amb el seu medí mes proper que l'ajuda tant a construir la seva personalitat.

Sovint es diu que la primera cosa que fa el nen i la nena és la descoberta d'ell mateix, el seu descobriment
com a subjecte. Pero aquesta descoberta no es pot donar sense la possibilitat de l'altre, de diferenciar-se de
l'altre i, per tant, de fer la descoberta d'aquest altre. Dins d'aquest concepte de l'altre també s'hi inclou l'entorn
o el medi: la ciutat en el nostre cas.

Que la descoberta es realitzi d'una manera o d'una altra. Que ajudi l'infant a formar la consciéncia de
pertinenga a una societat i a descobrir la propia historia; que potencií els components sociabilitzadors i
d'aprenentatge d'hábits, les seves habilitáis cognoscitives; que l'ajudi a conéixer i estimar el lloc on viu per,
aixi, poder entendre, respectar, valorar i estimar realitats mes llunyanes; tot aixó depén en bona mesura de
l'actitud que prenguem els adults -la familia, els educadors- davant la interacció de l'infant amb el seu medi.
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2 / Els valore educatius deis fets auotidians.

En els Itineraris per l'Hospüafet hem inventat molt poques coses. Qui no ha anat ma¡ a comprar al mercat amb
el seu fill o filia de dos anys ? Qui no s'ha aturat a donar menjar ais coloms en una placa ? Qui no ha
compartit la ¡Musió de veure els gegants com bailen ? Moltes deis suggeriments que es recullen a les fitxes
deis Itineraris son activitats que de forma quotidiana ja els realitzen les famílies amb infants d'aquestes edats
i, en moltes ocasions, ja formen part de les programacions de les escoles bressol de la ciutat.

Aixó sí, nosaltres hem volgut anar una mica mes lluny en tres sentits. El primer, en fer un esforc per descobrir
a la ciutat alió que, segurament, pot atreure i interessar els mes petits. Per exemple, en passar peí costat d'un
fábrica de rajóles que utilitza un recinte obert, a la vista deis vianants, per carregar i descarregar les rajóles,
els nostres filis segur que es fixen en les muntanyes de rajóles amuntegades i, sobretot, en la maquinaria que
fan servir: els camions grans, els carretons elevadors de torga, les grues... Valorem-ho. Aturem-nos a mirar-ho
amb els nostres fills/es. D'aquesta manera, el camí cap a l'escola, o el passeig, també es converteix en una
activitat educativa.

El segon aspecte. L'oferta lúdica explícita per a nens i nenes d'aquestes edats és efectivament escassa.
Tanmateix, segur que no hi ha res? Si llegim atentament el programa de les Festes Majors de cada barri
segur que hi trobarem una activitat adient o altra. Les biblioteques, per exemple, cada vegada teñen mes cura
a oferir espais diferenciáis per ais mes petits i, sovint, fins i tot els expliquen contes! O en algunes piscines, hi
ha programes per tal que les mares vagin a banyar-se amb els seus nadons. Ais itineraris hem fet un esforc,
per recollir tota aquesta oferta. Per aprofitar-la i, si cal, exigir-ne mes.

Finalment, el tercer aspecte té a veure amb el valor que donem a la tasca educadora que ja realitzen les
famílies i les escoles. Quan en una escola bressol es té cura de les flors que hi ha al pati, o s'adoma amb
banderoles la classe coincidint amb la Festa Major del barri, o se surt al carrer amb els nens disfressats per
Carnaval, está educant i está ajudant l'infant a conéixer i estimar la seva ciutat. Quan els pares i les mares
van al mercat i expliquen ais seus filis quines son les parades on venen fruita, on venen el peix o on es
compra la carn. Quan li expliquen que passen per davant de l'Ajuntament o qui és aquell senyor que porta una
gorra i regula el tráfic. Fins i tot quan passen tranquiHament una tarda al pare, o el deixen correr amunt i avall
per la rambla, o surten al carrer el dia de Sant Jordi i, potser, compren un conté, els pares i les mares també
están educant i també están ajudant el seu fill o filia que trobi el seu lloc a la ciutat. Moltes vegades, pero, no
en son conscients. És en aquest sentit que ais itineraris hem volgut reivindicar el valor pedagógic deis fets
quotidians.

3 / Compartir l'educació. La implicado deis pares i les mares.

El treball que es realitza amb els infants d'aquestes edats a les escoles bressol és sobretot el de posar bases
i, per tant, cal comptar amb la implicació i la col-laboració deis pares i de les mares per la incidencia i la
importancia que teñen i han de teñir. Per aixó des del primer moment els itineraris van voler implicar les
famílies en l'elaboració d'aquesta proposta intentant, a mes a mes, que la mateixa realització fos un element
que afavorís i incentives la relació entre la familia i l'escola.

El treball del grup d'educadores que han elaborat els itineraris es va iniciar amb la formulado de dues
enquestes. Una, adregada a totes les escoles bressol, en qué es preguntava quines activitats realitzaven en la
seva programado relacionades amb la ciutat. L'altra, adrecada ais pares i les mares, en qué també seis
preguntava qué feien amb els seus filis a la ciutat. Aquesta darrera enquesta es va repartir i recollir des de les
mateixes escoles bressol. En acabar el procés, van contestar l'enquesta adregada a les escoles el 66,6% de
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les escotes bressol de la ciutat i várem recollir prop de 300 enquestes de pares i mares. La varíetat i la riquesa
deis suggeriments deis Itineraris teñen molt a veure, dones, amb la seva procedencia.

Naturalment, en la presentado final del material també s'ha volgut cuidar molt aquest aspecte i s'ha vetllat
perqué tant les escoles com les famllies veiessin i gaudissin del treball que van realitzar. Per aixó s'ha
distribuit gratuitament una carpeta amb totes les fitxes a totes les escoles bressol de la ciutat i a cada familia
un díptic amb la fitxa del seu barrí, en funció del barrí on estigui ubicada l'escola del seu fill o filia.1

4 / La descripció física del material.

Tal com ja hem indicat, els Hiñerais consten d'una carpeta amb una fitxa per cada barrí (o, en alguns casos,
grups de dos barris), un mapa de la ciutat distribuit per barris i una fitxa de presentado.

En cada fitxa hi consta el teléfon de la Regidoría del Districte i del Centre Cultural del barrí i es divideixen les
propostes en quatre apartats, cada un identificat amb un logo diferent i amb un títol amb el qual es vol
destacar el protagonisme que ha d'adquirir l'infant.

En el primer apartat, Per passejar, s'inclouen aquells espais en qué podem anar a passejar, com ara places o
pares, o alguns carrers per a vianants o amb poc tránsit que ens poden portar a algún centre d'interés. En el
segon, Per utilitzar, hi ha els servéis i les installacions amb qué poden comptar els nens i nenes d'aquestes
edats, com ara piscines o biblioteques. En el tercer Per descobrir, s'hi suggereixen racons, monuments,
edificis, etc., que, per les seves característiques, poden despertar una actitud de sorpresa i descobriment per
part deis nens i nenes. Aixi, per exemple, en un cas se suggereix que es fixin en un cap de cavall esculpit en
una fagana d'una casa on, antigament, s'hi venia menjar per ais cavalls! Finalment, en el quart, Per participar,
es fa referencia sobretot a les festes populars i activitats puntuáis que es realitzen ais diferents barris i en les
quals hi ha activitats per ais mes petits.

Tot plegat, com déiem al comengament, en forma de suggeriment, perqué en darrer terme els itineraris per
i'Hospitaíet. Propostes per a nens i nenes de 0 a 3 anys son sobretot una invitació a mirar la ciutat des de
l'algada deis ulls deis mes petits per participar i contribuir en el seu procés de descoberta, esperant que tots
els adults que els llegeixin també deixin anar la seva imaginado per gaudir de la ciutat amb els infants.

1 Amb el material editat a les mans, várem considerar que valia la pena d'ampliar-ne la difusió al segon nivell del Cicle
d'Educació Infantil (P3, P4 i P5). L'Área d'Educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet ens va financar l'ampliació de
l'edició i així també s'entregará una carpeta a tots els Cicles d'Educació Infantil de les escoles de la ciutat i un díptic a
totes les famílies de les classes de P3 d'aquestes escoles.
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Art i educació 2000-2001
L'espai
Projecte educatiu al centre cívic Sant Andreu
Associació experimentem amb l'Art

Aquesta experiencia artística i educativa s'ha dut a terme al centre cívic Sant Andreu amb les escoles del
barri, durant el curs escolar 2000-2001, dintre del programa Art i Educació que duu a terme el centre cívic.
Aquest programa educatiu consta de tres experiéncies artístiques amb les escoles durant el curs escolar i
unes jornades de debat destinades ais mestres i públic general.

A partir de l'art contemporani, hem abordat el tema de l'espai, per poder entendre'l millor i així poder utilitzar-
lo com cal. Des deis 3 anys fins ais 12 els alumnes que han gaudit de rexperiéncia han dialogat i han
experimentat amb idees i materials relacionats amb el tema. Ha quedat demostrat que és possible aprendre
d'una manera activa, lúdica i artística, a mes de gaudir de 1'experiéncia, tal com nosaltres hem fet.

el lloc

(Ryoanji)

per qué aquí?

Si busquem ia paraula espai al diccionari trobarem que té un significat molt ampli. Pero com tot, es pot
analitzar i dividir, separar en parts. Així és com s'entenen moltes vegades les coses analitzant-les. Dividint
l'espai l'entendrem millor.
Per qué és necessari entendre l'espai?
Ens movem en espais bellugadissos que s'amplien al món sencer o es redueixen a la nostra habitació. Espais

que podem tocar o espais prohibits. Si no els entenem, no podrem valorar-los, ni millorar-los.

Entendre i'espai vol dir entendre el que ens envoita, els aitres, la diversitat

Entendre l'espai vol dir entendre'ns a nosaítres mateixos, la nostra privacitat

Entendre l'espai vol dir entendre el que hi ha a fora, al carrer.

DIVIDIM L'ESPAI
Per poder treballar aquest tema hem dividit l'espai en tres parts: l'espai compartit, l'espai íntim i l'espai públic,
i a partir d'aquí, hem dissenyat tres propostes educatives diferents.
Podem parlar d'un espai compartit on cadascú de nosaltres convivim amb les aitres persones, respectant-
nos per assegurar que realment compartim l'espai.



Hi ha un espai íntim de cadascú, un espai de reflexio propia on només podem entrar nosaltres (com la nostra
habitado), on les normes que el regeixen son les que dissenyem per a la nostra propia vida.

Fínalment, un espai públic que utilitzem i del qual gaudim, pero que algú ha confeccionat per a nosaltres,
que podem valorar, criticar i, fins i tot, intervenir-hi.

L'art contemporani és molt ampfi i dúctil, amb elements que ens permeten treballar una infinitat de temes i
parlar-ne. És el marc idoni que hem escollit per entendre l'espai.

Una sala d'exposicions d'artistes contemporanis ens facilitará treballar l'espai-compartit, com a espai de
diáleg i confrontado de diferents maneres d'expressar-se.

El taller de ¡'artista ens dona peu per entendre l'espai-íntim, és emocionant visitar el taller d'un artista i veure
on es cou la seva obra.

Finalment fer una intervenció en un espai-púbüc: com el pare, un carrer... a partir de l'obra d'un artista.

A continuado queden explicáis els tres projectes educatius entorn de l'espai.



espai comparta

" Una vegada un lapo es va fer el vestit mes gran del món. (...) Al vestit del lapo ni vivía tota la familia
completa. Fins i tot els gossos i els gats van acudir vora del vestit i comen d'un costat a l'altre.
Era una casa que fins i tot a l'hivem mes cru era prou calenta"

Quan el món encara era ¡ove. Jürg Schubiger

VISITA
Dins la sala d'exposicions del centre cívic, on hi ha exposada l'obra deis diferents artistes seleccionats i
premiats peí Premi Miquel Casablancas, trobem un espai compartit on cadascú parla del seu món amb un
llenguatge propi: les diferents técniques que ens expressen una parí deis seus pensaments.

Nosaltres ens convertim en observadors d'un diáleg sense paraules, un diáleg d'idees.
Durant la visita els alumnes donaran veu a aqüestes idees i les convertirán en paraules. S'establirá, dones, un
diáleg sonor que haurá estat provocat peí diáleg sord de les obres. Parlarem de qué és l'art contemporani,
definirem l'espai compartit, definirem qué vo! dir un espai de diáleg, exposarem les idees representades i ens
adonarem de la diversitat: diferencies i afinitats.

Utilitzarem una caixa negra on els alumnes ficaran la má i trabaran elements; sense veure'ls alguns nens
explicaran qué senten, no qué creuen que és. I així ens adonarem que un mateix estímul pot produir diferents
sensacions. Igual que els artistes poden expressar de diferent manera una mateixa idea.
Comentarem les obres: descrivint-les per dintre i per fora, els materials i les ¡dees. Davant de les obres,
descriurem com están fetes, sensacions que ens transmeten, lloc on están situades, possibles canvis,
possibles títols... Les obres son petites parís deis artistes, coneixerem com son els artistes a partir de les
seves obres.

ESPAI EXPERIMENTAL
A partir d'un conté, on es comparteix un abric, i amb una experiencia práctica acabarem de reforgar els
conceptes adquirits. Ens situarem en un espai comú, experimentarem amb materials i representarem
plásticament una idea.
Llavors nosaltres compartirem un espai: farem el cobrellit mes gran del món que recollirá una petita part de
cadascú, i així ens coneixerem una mica mes.

Ens haurem de representar dintre, pero com que no hi cabem sencers, escollirem la part del eos que vulguem
i la representarem.
La representació será en un quadrat de roba blanca 20x20 cm, pintant amb coto i color daurat on després
representarem amb retolador negre la part del eos que haurem seleccionat enquadrant-la amb un visor.
Explicarem per qué aquesta part del eos i després la situarem al cobrellit on l'educador/a els anirá enganxant.

REFLEXIÓ
Els nens i les nenes hauran de justificar per qué han escollit aquesta o aquella part del seu eos i la situado
escollida en el cobrellit. Per qué han situat la seva obra a prop de l'altre o lluny, céntric o en un racó etc. A
partir de les seves realitzacions plástiques acabarem d'entendre qué vol dir compartir un espai.



espai íntim

Atento a esa imagen brumosa me pierdo en mí continuamente, con la confianza de poder encontrarme
más tarde en las cosas que voy dejando.

El significado dei mundo está en la mirada. Rufino Mesa

En els elements d'un taller d'artista trobem les claus per conéíxer una part del seu món. Aprofitant l'ocasió de
poder visitar els tallers d'artistes joves i contemporanis reflexionarem sobre els significáis d'aquests espais.
Espai exterior i interior a la vegada, on s'estableix una influencia mutua.

Comengarem parlant deis aspectos exteriors deis tallers.
Per entendre qué és un taller, l'idearem com: un espai de treball, que tant pot ser de mecánic com d'artistes.
Enumerarem i representarem els elements que configuren un taller. Ens rimaginarem com un espai cómode
on treballes, un taller ideal. Com la nostra habitado on decidim qué hi tenim dintre, qué hi ha i qui hi ve.
El taller de l'artista com a espai actiu, de treball, on hi ha un procés creatiu. Espai exterior que l'artista va
construint, personalitzant. Construirem el nostre taller ideal amb imatges, a partir de les propostes deis grups.

Construcció del taller ideal:
El color de l'espai que ens envolta és el que nosaltres projectem des del nostre interior.
A la paret hi haurá una pega de roba de coto de 3 x 3 m aprox. on anirem enganxant amb veta adherent
(Velero®) imatges i formes que defineixin l'espai exterior: color de la paret, mobles eines, finestres, roba que
portaríem, objectes personáis... Farem una foto Polaroid, perqué quedi constancia del taller imaginat.

El color del nostre cor es tenyeix amb el color de les parets que ens envolten.
Pero el taller de l'artista és també un espai íntim on l'artista reflexiona, on hi ha secrets, sentiments,
pensaments... que simbolitzarem en una pedra de riu, com si fos el nostre cor.

En el nostre taller ideal nosaltres també ens sentirem d'una determinada manera que definirem amb un color.
Farem un viatge interior i veurem el nostre espai interior, íntim. Potser el nostre cor. I li buscarem un color.
En silenci amb música, en una pedra blanca de riu, dibuixaran, escriuran un secret, anónim. Després posaran
el seu cor de pedra en un recipient amb aigües de diferents colors. Les pedrés quedaran tenyides amb el
color escollit, igual que el cor deis artistes acaba influít peí seu entorn, peí seu taller.
Amb els mes petis el resultat era el mateix, pero utilitzávem un conté per anar construint el taller i tenyir les
pedrés.

VISITA
La primera part haurá servit per motivar el grup en la visita al taller real.
Com seria llavors el taller de treball d'un artista? Anem a veurel
Quins elements tindrá?
Será molt diferent del que nosaltres hem imaginat? O no?

F



Visitarem el taller Pinotxo que pertany al centre cívic Sant Andreu, on están treballant artistes contemporanis.
Després d'haver imaginat el nostre taller on ens hauria agradat trobar-nos, com son les parets, les finestres, la
roba, els objectes, els materials... Mirarem l'espai d'un taller real, deixant que els nens i nenes facin les
preguntes que vulguin ais artistes. Podem preguntar quantes hores hi son, qué están produint, com van
comencar el que fan ara (a partir de quina idea), si teñen objectes personáis etc.

REFLEXIÓ
Parlarem del que hem vist. Qué han vist ais tallers, qué els ha cridat l'atenció. Per qué creuen que els artistes
hanescollitaquestespai.
Comentarem fotografíes de tallers d'artistes actuáis.
Mirarem les pedrés i ens preguntaren! qué els haurá passat, quin color tindran.
Traurem les pedrés de l'aigua i les deixarem en paper assecant.
Ens preguntaren! si els tallers deis artistes a mesura que passin els dies també canviaran i si els mateixos
artistes potser també aniran canviant. Fins i tot en algún moment ens podríem preguntar quin és actualment el
color del cor deis artistes.

Cadascú s'emportará la seva pedra sense revelar el secret que hagi escrit o dibuixat. En el paper quedaran
les empremtes, els coíors i formes de les pedrés.

A MES A MES
Es pot proposar que a partir de la foto Polaroid del taller ideal, els mestres canviin l'aula amb els nens i
construeixin l'aula ideal. Que facin una modificado de Tespai exterior que els és habitual. I fins i tot que facin
una foto de com ha quedat l'aula.

Una altra proposta és que els mes grans facin una descripció del seu taller ideal per escrit, pero que no facin
personalment, a partir del qüestionari següent.

DEFINEIX EL TEU TALLER REAL
• La forma del taller
• Color de la paret
• Quantitat de llum
• Mides de la finestra (o finestres)
• Quin paisatge veus des d'una finestra
• Música, quin tipus de ritme
• Objectes personáis que t'agradaria teñir amb tu mentre treballes
• La roba que portaries
• Quin seria el color del teu cor, actualment quan treballes en el teu taller real

espaipúblic

L'espai públic que ens envolta segueix unes normes ben diferents de les deis espais privats. Així el mobiliari
urbá, les escultores, espais escuttórics, instal-lacions, els edificis... teñen en comú una serie d'aspectes
només peí fet de ser PÚBLICS. De tot aixó en parlarem amb els infants.



D'una banda trobem que és molt important la considerado deis materials, l'escala, el lloc on se situará la
pega...
D'altra banda tenim els judiéis del públic que en gaudirá, i la primera intenció del creador de l'obra.
Després partirem de Cobra de Jordi Ribas per intervenir en un espai públic tenint en compte tot alió de qué
hem parlat.

"Una paraula tornada adhesiu i que ara s'escampa des d'un altre centre o des d'una altra illa: d'un
espai a un altre (...)"

Jordi Ribas

VISITA
Comengarem recordant els treballs anteriors i farem referencia a l'espai compartit i a l'íntim per diferenciar-lo
del públic.
Utilitzarem una serie d'objectes que anirem traient de capses tancades, els anirem fent públics i a l'hora que
els alumnes els expliquen ens ajudaran a entendre les idees que trobarem relacionades amb l'espai públic.

Sobre tancat-públic o privat: A partir d'un sobre tancat comengarem a diferenciar entre alió que és públic
com la part de fora del sobre que veu el cárter i tothom, i la part de dintre que és privada i que no veu ningú.
Passaríem a parlar de qué és el que veiem al carrer que és públic. Qué canviaríem...

Silueta del pensador de Rodin: Qué vol dir una figura que pensa?, qué simbolitza? Deu ser l'artista,
l'arquitecte o el dissenyador que hi ha al darrere. Qui pensa una obra.! ens demanaríem qué s'ha de teñir en
compte.

Mesuradors: Tot alió que és públic segueix unes condicions dictades per l'ús que tindrá. Ha de teñir una
escala determinada, una situació, feta d'uns materials determináis...

Reílotge: El pas del temps conforma els objectes, els canvia. També depén deis carácters de les obres si
son efímeres o permanents.

Foto espai públic conegut: Pot ser un carrer, un pare, l'escola... Qué és un espai públic o privat, per qué?
Qué en canviaríem

Foto de públic: La gent anónima o nosaltres mateixos que jutgem i utilitzem l'espai públic.

ESPAI EXPERIMENTAL
i'espai públic que ens envolta des deis edificis, mobiliari urbá, escultures.., es troba sotmés a una serie de
condicions. Peí fet de ser públic és important el material utilitzat, l'entorn, els usuaris... Pero a vegades el ritme
de la ciutat és tan rápid que no ens aturem a observar.
Hem decidit aturar el temps i mirar tranquil-lament, parlar sobre Yespai públic i fins i tot intervenir-hi.
Un vídeo on l'artista Jordi Ribas ens parla d'una de les seves obres recents. Un adhesiu en el qual es llegeix
ITAKAI, una obra pensada per interaccionar amb l'espai públic, una paraula que s'escampa, que s'adhereix
a una superficie i Manga una exclamado que pot llegir qualsevol persona que passi peí costat i que
segurament no la deixará indiferent.



Nosaltres ajudarem a escampar la paraula-adhesiu de l'artista Jordi Ribas en un espai públic. Intervindrem
en un espai públic conegut pels alumnes: el Pare de la Pegaso.
L'adhesiu dintre d'una capsa envairá l'espai i el marcará tal com decideixin els alumnes, després explicarem
on hem situat la paraula en un sobre dirigit a l'artista.

REFLEXIÓ
Escrit per la part de fora d'un sobre tancat (perqué tothom ho vegi), explicarem per qué hem escollit aquest
espai i per qué hem col-locat així l'adhesiu... farem públic el nostre somni privat. Posarem en comú les idees i
conclusions a qué haurem arribat.



Nota Previa

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'lnstitut Municipal d'Educactó va encarregar a

l'equip de recerca DIGHES (Didáctica de la Geografía i la Historia a l'Ensenyament

Secundan) de la Universitat de Barcelona, la¿e^litza^ójp^urvestudLsobre:la:distribució,

-de^les^ ida

¡•Giutat" prenent com a referencia básica la xarxa de participado referenciada al quadre

núm. 1.

Quadre 1.
Xarxa de participado

(Entre paréntesi el nombre d'entitats)

Institucions del Consell de Coordinacio Pedagógica a l'Escola (84)

La xarxa de municipis (52)

Les entitats del Comité d'Organitzacions (8)

La direcció deis centres de I'IMEB (5)

Institucions que realitzen activitats dins del Consell de Coordinado Pedagógica a
l'Escola de municipis de fora de Barcelona (30)

Universitats (5)

Federado d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (3)

Escoles municipals (3)

Centre de Recursos Pedagógics de Barcelona (10)

Entre el 27 de novembre de 2001 i el 28 de febrer de 2002 es va procedir a posar en

contacte l'equip de recerca amb les institucions referides per fer el seguiment de la

realització del debat. Al llarg del mes de febrer s'han rebut les respostes i s'ha

procedit al seu buidat i sistematització alhora que s'elaborava un model interpretatiu en j

fundó de la informado rebudai

A continuado es presenta l'estudi derivat del buidat de les conclusions deis debats.

Quest estudi ha estat elaborat per un equip format peí Dr. Cristófol-A. Trepat i

Carbonell -com a investigador principal—, el doctor Joaquim Prats i Cuevas, director

del Departament de Didáctica de les Ciéncies Socials i cap del grup de recerca

DIGHES, la doctora Mercé Tatjer i Mir del mateix Departament i grup, el socióleg

Ferran Urgell i Plaza-que ha estat qui ha redactat la ponencia de l'estudi— i la



historiadora blanda Insa Sauras que ha gestionat el seguiment i ha actuat com a

secretaria de l'equip.

INTRODUCCIÓ

Unajjejesaspiracions-principals demolts^juntaments durantels _darrers;anysi
cz ~ ~ ~ " ~" " ~"~ " y

ha estat la d'establir una forta relació entre l'escola i la ciutat:a través de la creació de

diferents programes queposen l'entramat institucional i associatiü al servei de l'escola: ^

Ara fa deu anys que, en aquesta línia, totes les entitats i associacions que

programaven activitats educatives a la ciutat de Barcelona es van institucionalitzar a

través del Consell de Coordinado Pedagógica.-;

Amb r^rgan[tzació,del-5órí7/77;/'£sco/a:/7a Ciutat els dies 10, 11 i 12 d'abril de

rany^2002, I'IMEB ha, volgut crear un espai de reflexió i debat al voltant d'aquestes

experiéncies. Pero el Fórum no només es limita a aqüestes jornades del mes d'abril,

sino que préviament, i des de la seva inaugurado oficial el passat 26 de novembre, ha

realitzat diferents actes que s'hi relacionen com taules rodones i conferencies. D'altra

banda, també es va -voler que ni participessin totes les institucions, centres

d'ensenyaments, empreses, associacions i entitats viñculades ambTeducació a través

de .-diferents modalitáts com la presentació d'experiéncies a l'entorn d'aquests

programes educatius, l'exposició'dé pósters que presentaven la seva oferta d'activitats

educatives o també la realització de debats locáis.

D'aquesta manera el passat mes^dejioyembreies va^engegar^una campanya

dir ig ida^a^es Jes^entitats membres _déLCbñsell de Coordinació^Pedagógica de

Barcelona, juntament amb mésele cinquanta municipis adherits amb l'objectiu que

aquests realitzessin un debat i'així pode? conéixer les opinions deis agents educatius./

directament implicats en aquesta' qüestió. Per centrar el contingut d'aquest debat es va

distribuir una publicado que recollia 10 questions clau al j/oltant de cada una de les

ponéncies en que s'estructura eLFórum.1_7

En aquests debats es demaná ais participants que omplissin un petit

qüestionari on es recollirien quins havien estatuéis temes tractats, els principáis

problemes detectats i les propostes -per^fer-hi^front. En el present informe

presentem els resultáis de l'análisi d'aquests. qüestionaris a fi de facilitar un punt de

partida ais grups de.treball que es constituirán per la celebrado del Fórum i que

1 1NSTITUT D'EDUCACIÓ, AJUNTAMENT DE BARCELONA, (2001) "Fórum L'Escola i La Ciutat
Idees per al debat", Barcelona



¿hauran de discutir, entre d'ajtres^qüestions, rexperiénciaj: la. situado actual del paper

c§dycatiu-de Jes ciutats, |es (reladons entrej» aqüestes i l'escola, j l a qualitat deis

programes educatius plantejats pels diferents ajuntaments, així com els nous reptes a

qué ha de fer front l'acció educativa. Aquest informe segueix la següent estructura:

1. Presentado:

• Breu explicado de la metodología adoptada per a l'análisi i interpretació

de les respostes i la seva justificado epistemológica.

• Presentado de les entitats, empreses i institucions participants.

2. Retrat general

• Identificado i presentado deis principáis actors de cadascuna de les

tres ponéncies.

• Elaborado de tres xarxes a partir de l'análisi de les relacions entre els

actors, una per a cada ponencia, presentades en forma de gráfic. Cada

gráfic es veurá complementat, a mes, amb una redacció que n'expliqui el

funcionament i els trets generáis.

• Explicitació en el gráfic de Jes principáis mancances i problemas j

percebuts pels enquestats i les demandes concretes que se'n deriven. .,

• Per cada ponencia s'analitzaran i es comentaran les relacions de cada

actor amb la resta d'actors. A mes, sempre que s'hagin obtingut

qüestions especifiques referents ais diferents grups de treball que

integraran les ponéncies, es prendran en considerado. En aquests casos,

la temática de cada grup de treball será l'element a considerar en l'análisi

de les relacions entre els actors.

3. Conclusions generáis



Es proposará un model ideal per a cada ponencia, novament en forma de

xarxa, resultat de totes les observacions i propostes quejes entitats participants

han fet respecte de cada grup de trabad.

I. Presentació

1.1. Metodología d'análisi i justificado epistemológica

La gran diversitat i heterogeneítat d'entitats, empreses i institucions que han

participat en els debats proposats per I'IMEB aíxLcom el format de les preguntes de la

guia de debat (que gairebé en la seva totaütat eren obertes) han fet'inviable ta seva

análisi quantitativa mitjancant els paquets estadístics habituáis. Aquest fet, juntament

amb ía.necessitat d'haver de sintetitzar la informado recollida i evitar així un informe

que es perdés en les peculiaritats de cada debat, ens ha obligat a adoptar^una i

metodología adient a la naturalesa deis temes i ais qüestionaris tractats: l'análisi
* ^ — ~ - " • - • • • • - - j

relaciona!.

L'análisi relacional ^ ,

En la presentació de la guia "Idees per al debat" del Fórum l'Escola i la Ciutat

es defineix el concepte ciutat í "... en el sentit mes ampli. com l'entramatj

d'associacions. institucions i empreses querexpressen les relacions socials que es?

docnen en un territori". Aquesta definido dona comptejSM^aMffovíaiLCÓncep.ci6l:dei«lá*T

ütagspjial" i, conseqüentment, d'una nova perspectiva a considerar en l'análisi

social i en la recerca didáctica. Efectivament, els camins tradicionals de transmissió de

coneixements i valors están evolucionant i aixó configura un nou escenari de relacions;

entre els actorsjque intervenen en l'educació reglada. Teñir present aqüestes relacions

i poder-construir a partir d'aquí un mapa deis agents educadors i els alumnes a partir

de les seves experiéncies, possibilita una comprensió mes acurada de l'escenari

educatiu i una acció mes precisa i dirigida per fer front ais punts conflictius que

presentí.

Per tot aixó en aquest estudi s'ha optat, des d'un enfocament essencialment

qualitatiu, per una metodología interpretativa basada en l'análisi de xarxes socials,



és, Testudi de les relacions especifiques entre una serie definida d'elements"

(persones, grups, organitzacions, etc.). A diferencia de les análisis tradicionals que

expliquen, per exemple, la conducta en funció de la classe social o la professió, ¿tlesj

efnálisissde-xarxessocials es centren en ies relacions i no en eis atribuís deis elements-

a estudiar*. Les dades relacionáis analitzen el vincle existent entre dos elements. A

partir del vincle identificat és possible construir xarxes que gráficament ens donin una

visió general de l'estat de les relacions entre un conjunt defínit d'actors. Pero, com

déiem, el coneixement deis vineles existents entre actors no ens dona únicament una

panorámica descriptiva que ens ajuda a entendre les connexions entre els actors d'un

determinat camp de joc, sino que a partir d'aquí ens és possibte identificar els punts

neurálgics d'un entramat de relacions que caldrá teñir present en el disseny

d'actuacions polítiques concretes en vistes a millorar el seu funcionament.

Tot i que l'análisi relacional en l'actualitat és una metodología relativament

desenvolupada, per a aquest informe només hem utilitzat una petita part del gran

ventall de possibilitats que ofereix. Així, principalment, hem sintetitzat la informado-de

kf| ¿les respostes en gráfics de xarxesrAquestesfgráfiques proporcionen un mapa dejes

relacions entre els actors (en el cas que ens ocupa: entitats, professors, pares,

alumnes, etc.) elsquals interactuen en els programes educatius escola-ciutat.

El funcionament de les xarxes

A les xarxes les relacions entre dos actors será representada per una línia que

els uneix. D'entrada, dones, la comprensió de les xarxes no suposa una important

dificultat. Tanmateix no existeix un únic tipus de relació entre dos actors i el grau

d'intensitat de les relacions és un factor molt important a considerar. Per aquest motiu

s'ha optat per utilitzar diferents formats de línies que distingeixen els diferents tipus de

relacions. En funció de la lectura efectuada deis qüestionaris hem diferenciat quatre

tipus de relacions possibles: débil, regular, forta o intermitent. Les tres primeres es

distingiran peí gruix de la línia, on un jmájorFgrúix indica una majo?<*inténsitatfgeíla

|relació. En tots tres casos, pero, existeix sempre fluid es a en les relacions i un

contacte habitual o fins i tot permanent. Per contra, en la relació que hem anomenat

intermitent s'indica que la relació és débil pero alhora esporádica o subjecte a

esdeveniments puntuáis. Aquest tipus de relació l'hem representat amb una línia

discontinua.

J L. Molina El análisis de redes sociales. Una introducción. Barcelona, Ed. Bellaterra, 2000, pp 13.



Igualment les relacions poden ser dirigides, fet que indica que no existeix una

relació d'igualtat entre els actors connectats. Aíxí, per exemple, en la relació entre els

professors i els alumnes, fácilment serán els primers qui imposaran les "regles de joc"

de la relació, de manera que se n'evidencia una certa jerarquització. La

dij^ccionalitat de^la relació será representada per una ftetxa a l'extrem de la linta;

cpnnectora. Finalment s'han indos linies que retroalimenten, on el que s'expressa és

l'existéncia de relació entre els col lectius que conformen un actor determinat.

D'aquesta manera, si es presenta una línia que surt de Tactor escola pero que hi

retorna, s'está indicant que existeix relació en el si de la institució escolar entre els

diferents centres que la conformen. Tots els gráfics inclouen una llegenda que explica

el tipus de linies connectores que hi apareixen.

Tal i com s'ha dit a la presentado, s'elaboraran 6 xarxes, dues per a cada

ponencia. Així, fruit de l'análisi de les temátiques tractades en els qüestionaris i deis

problemes que els enquestats han ressaltat, s'elaborará una xarxa quepresentará el :

mapa de la situado actual que es configura al voltant de cada temática tractada.

D'aquesta manera, els nou grups de treball que han de participar els dies de la

celebrado del Fórum, tindran com a punt de partida el mapa real de la ponencia a la

qual pertanyen. Un cop analitzat el funcionament de cada xarxa, es presentará el

mapa ideal que?s'haurá construít d'acord amb les diferentsr propostes que s'han fet ais

ídebats.-Cada ponencia, dones, tindrá el seu mapa ideal. En aquesta línia, cal teñir

present que la proximitat deis temes que es tracten a les tres ponéncies implicará que

existeixin diversos punts de confluencia entre totes les xarxes i que les diferencies no

serán sempre substanciáis.

Cal emfasitzar que els mapes i gráfics que s'elaboren per a cada ponencia

¡reprbdueixén únicament una realitat, aquella que apareix en les respostes./Si una

relació entre dos actors és molt débil o inexistent aixó será cert en tant que aquesta és

el resultat que s'extrau de les respostes. D'aquesta manera és possible que hi hagi

relacions que no surten representades en els gráfics o que l'apreciació de la seva

intensitat no sigui la mateixa que la que en té el lector. Aquí, pero, no interessa tant

"com son oficialment les coses" sino ucorn_les perceben" els enquestats. Per aquesta

rao (i tenint sempre present que l'análisi quantitativa exhaustiva ha estat inviable) els

gráfics només recuperen aquelis aspectes en els quals ha existit un cert consens. Així/

dones, les especificitats en la percepció de la xarxa relacional que inevitablement

apareixen en fundó de la naturalesa de l'entitat o institució que respon l'enquesta no



han pogut ser tractades directament a les xarxes. Tanmateix pero, en els grups^de

treball sí que es tindran en consideracio les pbservacions i propostes que es fan de,

fprma mes específica.y

Igualment, les xarxes sempre es construirán en base a la ponencia que

s'estigui tractant, de tal manera que la existencia o inexistencia de relació será sempre

en fundó de la temática de la ponencia. La mateixa considerado es fa respecte de la

intensitat de les relacions que es dibuixen en el gráfic. En altres paraules, si en un

gráfic observem que no existeix connexió entre pares i alumnes o que la relació és

molt débil, óbviament aixó no fa referencia al lligam entre els dos actors en la totalitat

de la seva vida quotidiana (que en diversos casos será una relació d'alta intensitat),

sino a la relació existent respecte a la temática tractada.

Peí qué fa ais actors presents a les xarxes, la cerca de lábsimplificació ens ha

conduít, en la majoria deis casos, a tractar els actors de forma homogénia. jásense teñir

present les diferencies internes que presenten. Així, per exemple, en referir-nos a

jle&co/a.J'hern tractada* conjluh tot iá|üem obviat distingir-ne els centres dedicats a la

primaria deis de secundaria, infantil, centres universitaris, etc. Cal fer especial

referencia afl'actor administrado per la singularitat del seu tractament. Tot sovint ais

debats s'ha fet referencia a l'administració en genéric, sense especificar si la

considerado anava dirigida a £ajuntament, ais districtes, a la Generalitat, etc. Aixó ens

ha obligat a tractar aquest actor igualment de forma genérica a les xarxes i només

quan les referéncies eren concretes ho hem explicitat en la interpretació deis mapes.

Malgrat que tot aixó va en detriment d'una lectura mes matisada, incloure tots els

actors que apareixen ais qüestionaris hauria fet les xarxes ininteligibles. Per no

oblidar aquests matisos, les particularitats de cada actor s'han tractat en l'explicació de

les xarxes.

«K2. Les entitats participantes /

Per a la quantificació de les entitats, empreses i ¡nstitucions (en endavant ens

hi referirem genéricament com a entitats) que han participat en els debats inicialment

s'ha seguit la tipología que apareix a les própies respostes. En l'análisi de les

ponéncies, pero, a fi de simplificar la lectura i la comprensió deis resultáis, s'ha optat

per reduir aquesta tipificado a 5 categories mes genériques que seguidament

exposarem. Sigui com viulgui volem remarcar que no s'han tingut presents els noms

de les entitats concretes que han fet el debat sino únicament categories que les



agrupen. Igualment, s'han tingut presents aquelles categories que finalment no están

representades o bé que han tingut una representado molt baixa, ates que aixó será

determinant en la configurado final deis actors presents a tes xarxes (tant important

és, dones, la presencia com l'abséncia).

Així dones, tal i com déierm s'han reduit a 5 les 25 categories que apareixien a

l'enquesta. Per ordre de mes a menys representació hi ha, en primer lloc, eís centres

£ educatius -hem situat entre paréntesi el nombre d'entitats participants de cada

categoría- on s'hi recull l'Escola Infantil (7) els Centres d'Ensenyament Primari (10),

els Centres d'Ensenyament Secundan (12), els Centres d'Ensenyament Professional

(1), els Centres d'Educació de Persones Adultes (1), Centres d'Educació Especial (2),

Altres Centres Docents (4) i Centres universitaris (1), Centres de Recursos Pedagógics

(8), Programes de Compensatoria (1) i els Equips d'Assessorament Pedagógics (2).

En segon lloc hem considerat {(administrado on h¡ recollim les categories Institucions

i administrado (20) i els Servéis Municipals d'Educació (11) i Servéis Socials (1). En

tercer lloc, per a la categoría delg/nón associatíu, pn/hi hem indos les Associacions i

ONG (12), les Associacions Professionals (4), les AMPAS (5) i les Associacions

d'Alumnes (1) -aqüestes dues ultimes associacions pero, peí seu paper protagonista

en el món educatiu serán sovint considerades independentment. La quarta categoría fa

referencia a les entitats i institucions culturáis i hi són/representats els Museus (9),

les Biblioteques i Arxius (3), i els Teatres i les Entitats de promoció cultural i artística

(0) i les Institucions esportives (1). Finalment i en cinqué lloc hi hálel món empresarial /

que recull les opcions de Empreses i servéis, públics i privats (7) i les Empreses

industriáis (0).

Així dones s'ha ¿ealitzat 63 debate i s'han pogut obtenir a temps per a ser

incloses en aquest estudi les conclusions de 537 En aquests 53 debats hi ha

representades fins a 123 entitats./D'aquestes, 49 pertanyen a la categoría de centres

f educatius, 32 al'ámbit de ¡'administrado, 22 a associacions, 13 a entitats i institucions

culturáis i 7 a empreses. Malgrat que aquesta categorització ens ha de servir per a

distingir diferents discursos en l'elaboració de les xarxes, cal remarcar que no

necessáriament els actors que apareixen ais mapes es corresponen a les categories

presentades. Així, per exemple, tot i que a les associacions hi hem recollit diverses de

les categories iniciáis, ais grafios únicament les associacions de pares o les

d'estudiants hi teñen representació ates que és el paper d'aquestes ultimes les que ha

aparegut amb mes intensitat en la totalitat de les respostes. La posició de les altres

associacions será present, sí son suficientment representatives, en l'análisi mes



detalla! que farem a continuado de cada xarxa. De fet, la classificació i quantificació de

les 5 categories han de servir, sobretot, per teñir present el pes relatiu deis arguments i

considerar que quan s'ha recollit una reivindicado de Tadministració, per exemple,

haurá calgut un nombre mes elevat de referéncies a la problemática en qüestió a les

conclusions deis debats que no pas si la reivindicado es fa des de les empreses.

La primera de les ponéncies, L'escola de la ciutat educadora, és la que reuneix

el nombre mes alt de debats (37) i entitats (102). (La ponencia II, Programes ciutaU

[escola: escenaris i experiéncies per aJa^construccióMel coneixementrs'ha discutiten>

(28 debats per un total de 54 entitats. Lfinalment, únicament 40 entitats han participat

en els 20 debats duts a terme per a la ponencia III, Programes ciutat-escola:

parámetres de qualitat3.

3 19 deis 53 debats han tractat mes d'una de les tres ponéncies. Aquests debats i les entitats participants
han estat considerats en cada ponencia en qué han participat, fet que explica que la suma de les xifres deis
tres debats no concordi amb les dades generáis que hem ofert. La comptabilització general deis debats i
de les entitats eren considerades, óbvíament, una sola vegada.

10



Ponencia II- Els programes ciutat-escola: escenarís i experiéncies pera la

construcció del coneixement

En-aquesta ponéncia_ s'hán. dut adebat Jles relacions entre ¡'experiencia* i

Ü'aprenentatge escolar; entm alió que poden aportar les institucionsjzels-objectius

d'aprenentatg&i educado que vol aconseguir /'esco/a"4Bs^prpgrames,d1activ¡tats per a

escolars que les escoles realitzen amb "partenariat amb institucions, eñtitats,

empreses i altres grups socials externs al sistema educatiu" (anomenats' programes

ciutat-escpla) han estat l'experiéncia compartida per molts del participants i les bases

per a la realització deis debats. En aquesta ocasió, hi ha hagut un total de 54 eñtitats

participants que fes reparteixen de la següent manera: 18 centres educatius, 13

representants de Vadministrado, 12 participants del món associatiu, 9_ó'entitats i

institucions culturáis i 2 empreses. J

:¡;

Com en la ponencia anterior, seguidament presentem la xarxa que sintetitza de

forma molt genérica la situació actual de les relacions entre els actors protagonistes

del mapa educatiu que es dibuixa per aquesta ponencia. La construcció de la xarxa és

resultat de l'análisi deis temes tractats i deis principáis problemes detectats. Encara

que en algún moment es fará referencia a les propostes de solució, aqüestes serán

tractades independentment a partir de la interpretado del mapa ideal.

Ponencia II - Situació actual

Organismes de
participado

Aquesta xarxa es caracteriza per rail!ament deis actors que la configuren i
on la diferencia entre el nombre llac os possibles i els existents és molt gran.
Notem així com dos deis actors están completament desconnectats de la
xarxa i la resta teñen vineles débüs i en tots els casos dirigits.
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Interpretado de la xarxa de la situado actual

¿EL mapa on representem; les xarxes-relacionáis d'aquesta-ponéncia es

caracteritza, a primer cop d'ull¡>pel]fort ajllament entreveis membres que.la componen?

Tal i com es pot observar, al igual que a la Ponencia I, és I-escola qui rep mes inputs

(que de totes maneres només son dos) pero aquest cop ejla únicament té capacitat

per dirigir-se ais alumnes.iA mes, totes les relacions es presenten dirigides de manera

que, des de la unilateralitat, en cap cas del vincle entre dos actors en pot sortir un

diáleg on es contraposín les opinions de cada banda. Cal destacar finalment,

l'existéncia de dos agents que es troben completament desconnectats de la xarxa. En

definitiva, dones, ens trobem davant d'una xarxa amb un índex de densitat molt baix,

és a dir.íon la diferencia entre els nombre de llagos possiblesi els existents és molt

(gran.7 Analitzem, dones, qué és el que determina aquesta situado.

Escola-entitats-administració

En tractar els programes ciutat-escola era inevitable .que la majoria deis debats

de la Ponencia II giressin al voltant de la relació entre aquests tres actors i, mes

concretament, al voltant deis vineles existents entre els dos últims i l'escola. En

general cal dir que prácticament existeix consens entre els participants ,en

considerar la necessitat i utilitat de les activitats deis programes ciutat-escola. .

Malgrat aixó, sembla que també hi ha acord a assenyalar que aquests programes

necessiten una reorientado en diversos aspectes que tot seguit passem a comentar.

La principal deficiencia que tots els actors consideren és clarament perceptible

en el gráfic. Tal i com es pot veure l'escola és un agent receptor pero no emissor.

Rep de les entitatsij de l'administració la proposta^de diferents activitats per ais seus

álumnes (en general d'una forma desorganizada) pero no existeix un canal a través

del qual pugüi participar en ('elaborado i disseny d'aquestes activitats. És mes,

ni tan sois existeix una via formal a través de la qual fer notar les seves impressions i

valoracions respecte al funcionament de les activitats un cop realitzades. D'aquesta

forma, l'administració i les entitats actúen de forma independent respecte de l'escola i

aixó és percebut per tots tres actors com una problema greu. Les conseqüéncies

d'aixó es fan notar en diferents problemes que son vistos d'una forma particular per

cada actor.
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t^Des de ¡'escola:..

Des de l'escola hi ha una reclamado comuna i que també hem descobert a la

Ponencia I. L'excés d'activitats, el fet qué: arribin de forma dispersa i

desorganizada, la inexistencia d'un organisme que les filtri-tenint en compte la
8:1 seva qualitat; la necessitat de poder escollir en funció deis trams d'edat, i-el fet

i que sovint no s'adeqüin ais objectius curriculars de l'escola o del curs dificulta

| en gran mesura treure el rendiment que potencialment es podría obten ir deis

programes ciutat-escola i d'altres activitats similars.

Actualment, per l'ámbit de Barcelona, existeix un CD realitzat peí Consell de

Coordinado Pedagógica, on es recullen les ofertes d'activitats per a les escoles que es

fan des d'unes 80 entitats i servéis de ('administrado i que intenta pal-liar aquesta

problemática. Tanmateix, és una opinió forca present que l'estructura d'aquest CD no

soluciona a l'escola el problema de discernir quines activitats son mes adequades per

a les seves necessitats. A mes cal teñir present que, parallelament al CD, arriben ais

centres ofertes que es fan des d'entitats privades de forma individual i sense cap mena

de referencia. En aquest punt es fa notar que no sempre les activitats son de

qualitat. En alguns casos s'assenyala que caldria préviament definir qué s'entén per

un projecte educatiu i quines haurien de ser les seves característiques. Com hem dit,

aquesta és una reclamació que es fa des deis centres educatius pero també des de les

entitats i les empreses.

En resum, dones, en els llocs on so existeix es tracta de crear un organisme ¡

* gpont entre les entitats i ('administración i l'escola. Enels casos en que'aquest

\ aorganisme ja existeix es tractaria d'ampliar-lo i enfortir les seves funcions.

(Des de les entitats...

Molt lligat al qué déiem a l'inici de l'apartat, des de les entitats es critica la falta

defeecf back des de l'escola, una "resposta" que avalui les activitats per tal de millorar-

les. Una possible explicado d'aquest fet apunta que a la falta d'implicació deis

professors en les activitats i aixó es constata, per exemple, amb la baixa participado

i assisténcia del professorat en les convocatóries de presentado de les activitats,

grups de treball, materials, etc. En la mateixa línia es retreu a les escoles la falta dé

preparado de les activitats a classe, tant abans com després de les activitats.
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Parallel a tot aixó, és que es creu que els.qrofessors no están ni prou formats ni;

prou infórmate.'No n'hi ha prou amb la informado que es dona a través d'lnternet o

d'un fulletó explicatiu i sovint es fan les sortides sense una organització previa ni un

objectiu concret. D'aquesta manera difícilment hi haurá relació i continuitat entre les

sortides i el treball a l'aula.

Igualment, des de les entitats es considera que tot sovint s'utilitzen els seus

espais i les activitats que s'hi proposen com un lloc i un temps d'oci. Aquesta

reclamado s'entronca en una reflexió que parteix d'una base mes profunda i que fa

referencia a la desconsideració que en molts casos hi ha de les entitats: ̂ des de

I'escola no se'ls percep com un agent educador, sino com un éspai educatm

substitutiu de Caula/S'assenyala per tant que cal una óptica diferent per a fer un ús

mes adequat de les activitats que es proposen a l'escola.

( Des de ¡'administrado...

Les principáis problemátiques que hem considerat en la relació escoia-entitats

son aplicables també al vincle que uneix l'escola i Tadministració. Des de

l'administració s'ofereixen activitats per a l'alumnat que son recollides pels professors.

Tanmateix no hi ha coneixement de quins son els temes que interessen ais

professors de manera que difícilment s'adequará l'oferta a la demanda. D'aquí en

deriva que en ocasions hi hagi falta d'interés per part de l'escola i els alumnes i que

les activitats no es preparin amb antelació. Es tracta, dones, d'un cas exemplar de

&5§mtini'caciÓ mal. resplta; sobretot si tenim en compte que hi ha interés per lesjáues

parts de solucionar aquesta problemática. Així dones, aquesta és una redamació que

es formula tant des de l'escola com des de l'administració local.

Finalment el financament deis programes ciutat-escola també ha estat motiu de

discussió per tots tres actors. La necessitat d'oferir programes rendibles

economicament obliga a qué molt sovint les activitats hagin de combinar els interessos

educatius i comerciáis. Aixó sovint no es resol de manera satisfactoria i o bé els

programes perden qualitat educativa o bé el cost de les activitats és una barrera

per a molts alumnes. Es considera, parallelament, que les condicions laboráis del

personal de les entitats (estabilitat, tipus de contractes, formació, etc.) juga en

contra de la qualitat deis programes. Aquesta última redamació és dirigeix tant a

['administrado com a les entitats.
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Els alumnes

Al gráfic es pot veure que la posició deis alumnes en l'entramat de relacions

denota com novament és un agent merament receptor. E és que malgrat que en

aquest cas hem considerat en el mapa l'existéncia d'órgans de participado estudiantil,

tal i com es fa notar a les respostes, aquests organs es veuen en realitat com

plataformes estérils en quant a la seva capacitat d'interlocució i decisió. Els alumnes

poden fer sentir la seva veu en els Consells Escolars, per exemple, pero la tasca de

transmissors d'aquests organs es veu aturada quan ni des de l'escola ni des deis

districtes se'ls pren en considerado. Fent notar la importancia de la participado deis

alumnes, s'assenyalen en aquest sentit diversos problemes. En primer lloc manquen

programes específics de participado de l'alumnat. A mes, la poca estabilitat

temporal de la representado de l'alumnat i la manca de reconeixement de les

tasques de representado desincentiven el treball deis joves que s'hi dediquen.

Amb tot també es fa notar que, parallelament, cal una millor formado en el

coneixement deis organs de representado ja existents i les seves competéncies

perpart deis joves "'

Entitats-alumnes

La relació entre aquests dos actors ve mediatitzada per 1'escola, de tal manera

que rarament els joves tindran contacte amb les entitats si no és a partir de

sortides o activitats que es proposen des de les entitats i que les escoles

recullen. Al dirigir la difusió deis programes ais mestres i no considerar la opinió deis

alumnes, es constata la distancia que separa les entitats d'aquells qui finalment han de

ser els receptors de la seva feina.

Malgrat el que s'ha dit, i encara que siguí amb la mediado de l'escola, els joves

es relacionen amb les entitats a través deis programes ciutat-escola i aixó dona peu a

un esforc d'autocrítica de les entitats. S'apunta així, des de les entitats, que massa

sovint els dossiers de treball dissenyats per a les visites son feixucs i acaparen

l'atenció de l'alumne tot privant-lo de la contemplado de les obres. Alhora, es

considera que, segurament a causa de la manca de recursos humans en els

Servéis Didáctics de les entitats, en moltes ocasions no es considera
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suficientment raspéete educatiu de les activitats i mentre que sí que es

considera, en canvi, la difusió La "necessitat" d'aconseguir mes visitante va en

detriment, dones, d'una millor qualitat deis programes. Per solucionar tot aixó es

fan esforgos concrets com enquestes de qualitat, pero justament l'opinió d'aquells qui

son el principal objecte de l'educació, els alumnes, no es pren en considerado.

Finalment, s'ha fet notar que la distancia entre les entitats i els alumnes

s'incrementa si tenim en compte que sovint els preus de les activitats son massa

elévate. Les activitats son en aqüestes ocasions excloents.

Escola-alumnes

El llac entre aquests dos actors és fort pero dirigit des de l'escola quan

proposen les activitats. Recuperem, dones, una problemática queja hem introduít i que

fa referencia a l'escassa o inexistent participació deis joves en l'elecció deis

programes ciutat-escola. Pero, a mes, des de les entitats, es percep que els joves

reben una informació molt limitada per part de l'escola respecte de les activitats

i acudeixen a les entitats sense teñir coneixement deis objectius de la sortida ni

de les possibilitats que els ofereixen les entitats.

Escola-societat

La societat no apareix a les xarxes com un actor concret ates que engloba tots

els actors que apareixen en el gráfic i, óbviament, tots els altres que no hi son

presents. Malgrat la inconcreció d'aquest actor, hem cregut convenient incloure la

societat ates que molt sovint s'hi ha fet referencia ais qüestionaris. Dones bé, el motiu

compartit a moltes de les respostes ha estat remarcar com uns deis principáis

problemes del sistema educatiu (comú, dones, a aquesta i a les altres dues ponéncies)

és la falta de reconeixement social deis educadora i en particular deis docente de

les escoles i instituts. Aquest fet minva inevitablement ¡'empenta i l'entusiasme del

personal docent i es reclamen diverses mesures per a incentivar la seva tasca.

Les famílies

Les famílies apareixen en aquest gráfic totalment desvinculades de la resta

d'actors. Aixó respon a dues qüestions: d'una banda les poques referéncies que s'han

fet a les famílies en els qüestionaris. És significatiu, dones, que únicament molt de tant
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en tant es tinguin en considerado. Al nostre entendre, aquesta abséncia s'explica, tal i

com s'ha fet notar en alguna enquesta, peí fet que les families no participen gairebé

en absolut en els programes ciutat-escola ni en les activitats proposades per

altres entitats. Es tracta en l'actualitat, d'unes activitats i programes dirigits únicament

a l'escola i aixó desaprofita la possibilitat d'incloure un agent educador tant important

com la familia.

Les empreses fora del sistema educatiu

En diverses ocasions s'assenyala que l'empresa privada no només no és

incompatible sino que ha de teñir cabuda dins el sistema educatiu. De fet aixó ja és

així actualment i al gráfic hem constderat dins les entitats les empreses privades que

actualment ofereixen programes i activitats ais escolars. Per tant la considerado amb

qué iniciávem aquest apartat es refereix mes aviat a les empreses privades que avui

no son considerades dins el mapa educatiu pero que, funcionant de promotors

d'activitats relacionades amb la seva tasca en el mercat, podrien ser-hi incloses. Ens hi

referirem en deteniment a l'apartat de propostes, pero notem ja com en el gráfic de la

situació actual les empreses están desconnectades de la resta d'actors.

Patrimoni

Existeix una visió molt compartida dins l'escola respecte a l'aprofitament de les

noves tecnologies. Es valoren molt les possibilitats que aqüestes ofereixen respecte

a la visualització de l'entorn des de l'aula pero es considera que en cap cas poden

substituir el contacte directe amb la realitat.
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LA XARXA IDEAL

Ponencia II - Situado ideal

Em preses

Organismos de
participado

L'aparició de dos nous actors, el consel assesaorlsi banc de dades, resolen els
principáis problemesde connexió éntreles entitats, fadmiiistració i [escota. A Hora
slnc remen ten el nombre I la Intensltat de les relacions entre la resta d'actors.

Interpretado de la xarxa ideal

Els vineles d'aquesta xarxa se centralitzen principalment en els dos nous actors

que han aparegut a partir de les propostes, el consell assessor i el banc de dades. A

través de la creació d'aquests dos agents, la demanda de mes connexió entre els

actors administrado, entitats i escola es veuria parcialment solucionada. A mes, pero,

haurem de veure com d'altres propostes paralleles cobreixen altres buits del sistema

relacional de la primera xarxa o bé donen altres possibilitats a la creació del consell

assessor i el banc de dades.

A banda de tot aixó, de forma general podem constatar l'acord entre molts deis

participants que els programes ciutat-escola no només han de potenciar

l'assímilació de continguts sino que també han de fomentar l'esperit critic i la
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transmissió de valors com la tolerancia, el respecte, la sostenibilitat, la

democracia, etc.

Escola-administració-entitats

Al igual que la relació entre aquests tres actors és la que ha suscitat el major

nombre d'observacions al mapa de la situació actual, la majoria de propostes per al

mapa ideal també es concentren en aquesta relació.

Tot sovint a les respostes, les propostes de solució per ais problemes que es

plantejaven des de les entitats, l'escola i ¡'administrado es formulaven en sentit invers

a la presentado deis problemes. Així, quan s'apuntava per exemple que els mestres

no tenien prou formació, les propostes que s'oferien indicaven que els mestres

s'havien de formar. No cal reproduir, dones, tots els casos en qué ha succeTt aixó

perqué n'hi ha prou en retornar a la interpretado de la xarxa de la situació actual. Per

contra ens fixarem únicament en les propostes practiques que han sorgit des deis

participants per solucionar els problemes detectats.

D'una banda les propostes se centren en la constitució de dos nous actors que

apareixen en el gráfic de la situació ideal:

Un Consell Assessor:

Son diverses les propostes en la línia de millorar la coordinado i els formats

que podría prendre un órgan que en general es creu que ha de teñir com a línia básica

connectar els tres actors. De fet les iniciatives que es fan en aquest sentit van en dos

sentits. En primer lloc potenciar i augmentar les competéncies que actualment teñen

tan els Coordinadors d'Activitats Extraescolars deis centres per tal que la seva tasca

no es limiti a aspectes organitzatius sino que garanteixi l'adequadó deis programes al

curriculum escolar i al curriculum de centres.

En segon lloc i en una línia mes ambiciosa, es proposa potenciar experiencies

com el Consell de Coordinado Pedagógica, amb la creació d' organismes o

plataformes pont entre els tres actors. A banda de les funcions de coordinació i

formació aquests organismes, també intervindrien en el filtratge deis programes

i activitats proposades. Per norma, la demanda d'un control de qualitat deis

programes i activitats que s'ofereixen es reclama a ¡'administrado. És per aixó que
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aquest organisme hauria de ser finangat des deis ajuntaments o districtes. Siguí com

vulgui, es fa notar que per a tot aixó cal un treball previ entre tots els actors

implícate on es defineixin criteris de qualitat i posada en funcionament

Una Base de dades

Encara que apareix al mapa, no es tracta própiament d'un actor en el sentit que

no representa a un grup de persones sino que es refereix a un suport logistic per a les

escoles. La proposta d'una base de dades recupera la iniciativa del Programa

d'Activitats Escolare del Consell de Coordinació Pedagógica Barcelona a

l'escola S'apunta la possibilitat que el CD estengui el seu marc actual

incorporant la resta de ciutats i pobles de l'área metropolitana. Seguidament

presentem les característiques que recolliria l'esmentat banc de recursos en una

proposta que recuperaría moltes de les característiques que ja contempla el CD actual

pero que, alhora, en minoraría alguns aspectes i n'incorporaria de nous.

Concretament es planteja la creació d'un fons documental amb els

continguts de tote els programes i deis materiats que s'utilitzen per la seva

realització. Aquesta base de dades hauria d'estar a l'abast de tots els docents i

s'estructuraria, per exemple, com un banc de recursos amb paraules clau que dirigirien

els professors en les seves recerques per activitats.

La informado deis programes educatius hauria d'incloure els objectius de

les activitats, les árees que es trebailen i des d'on es poden enfocar, els nivells

educatius que compren, els horaris, les dades deis promotora de les activitats, el

paper del mestre en l'activitat, el desenvolupament de l'activitat i el motiu peí

qual s'ofereix. Així mateix s'assenyala la possibilitat que aquesta base de dades

incorpori informado sobre els actes que es duen a terme a les ciutats i pobles lligats a

commemoracions, festes locáis, etc.

Encara que les anteriors propostes preñen protagonísme peí fet de concretar-

se en la creació d'órgans definits, hi ha d'altres propostes al voltant de la relació

escola-entitats-administració que remeten a problemátiques que s'han tractat i que cal

recuperar:

En quant a linteres general per a augmentar la implicado deis mestres en les

activiats es proposa, en primer lloc i com a principal mesura, la participació deis
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docents en el disseny de les activitats. Aixó exigiría la creació d'un espai de

trobada, pero no es concreta com es duria a terme aquest contacte (trobades entre

entitats concretes amb mestres de cursos concrets, reunions on hi fossin totes les

entitats d'un determina! municipi, etc.). Paral-lel a ta proposta anterior, s'assenyala la

necessitat de realitzar proves pilot de les activitats amb la participado de

docents i alumnes. Les seves valoracions haurien de servir per a redissenyar les

activitats quan convingués.

Una altra proposta, compatible amb les dues precedents, incorporaría en els

dossiers d'activitats la realització de debats previs a les visites en el si de les aules

i que serien conduíts pels mestres.

Davant la constatació que en molts casos la formació del professorat respecte

les activitats no és suficient, des de les entitats es proposa fer sessions de

formació permanent i seminaris relaciónate amb els programes ciutat-escola on

també hi participessin professors i personal que duu a terme activitats En

alguna ocasió es creu que haurien de ser sessions obligatóries, sempre pero en horari

lectiu. Totes aqüestes propostes anirien encaminades d'una banda a incentivar el

professorat, pero alhora, ajudarien a millorar les activitats i solucionar així la falta

d'adequació que presenten molt sovint respecte ais objectius currículars.

Malgrat totes les propostes anteriors, també s'assenyala que cal una

coordinació entre els centres per tal de fer saber a les entitats i servéis de

¡'administrado quins problemes detecten en les activitats, demanar programes

específics, etc. S'apunta, dones, que primerament cal una definició de les

necessitats per part de l'escola que faciliti la tasca de les entitats. En el gráfic aixó

es representa per una fletxa que surt de l'escola i que retroalimenta.

Des de les entitats es posava especial émfasi en la necessitat que els seus

programes i activitats fossin avaluades pels alumnes i els mestres. En aquest sentit es

proposa utilitzar qüestionaris que contrastin les expectatives iniciáis amb una

valoració final de les activitats. També s'assenyala que cal que hi hagi "un abans",

"un durant" i "un després" de les activitats ja que és necessari que existeixi una

continuítat en el treball que es fa a les sortides i aixó és responsabilitat de

l'escola.
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D'altra banda, respecte de 1'administració s'apunta que cal que la legislado

faciliti poder realitzar activitats fora de l'escola tot definint les responsabilitats

deis docents en les sortides Alhora 1'administració ha de subvencionar part de

les activitats per tal d'abaratir els preus i possibilitar que les activitats siguin

assequibles per tothom. Hem representat aquesta possibilitat amb una fletxa que surt

de 1'administració i que connecta amb les entitats ja que una solució a la problemática

anterior seria financar directament les entitats per a qué es reduTssin els preus de les

seves activitats. De totes maneres el vincle és débil ates que els altres punts de

contacte que es demana entre entitats i administrado el trobem resolt a través d'altres

actors.

Finalment, com a paradigma de la coordinació i connexió entre els tres actors

implicats, es proposa realitzar una o dues activitats conjuntes l'any. Aquesta

proposta, per qüestions d'operativitat, es considera únicamemt ais municipis mes

petits. La constitució d'unes jornades de portes obertes de les escoles i les entitats

podría ser una proposta d'objectius similars per a ciutats i pobles mes grans.

Famílies-alumnes

Al mapa de la situado actual les famílies apareixien desconnectades de la resta

d'actors. Ara, a través de la relació intensa amb els seus filis, teñen un punt d'entrada

a la xarxa. És interessant destacar que, a diferencia del qué passava a la primera

ponencia, en aquest cas no es demana en gairebé cap ocasió que la familia entri en

relació directa amb la resta d'agents educadors. I diem relació directa perqué sí que es

reclama un contacte amb els altres agents, mes concretament amb Tactor entitats,

pero es vol que aquest vincle estigui mediatitzat pels alumnes. En altres paraules, es

creu que fóra interessant aconseguir que els joves arrosseguessin els seus

pares a participar a les activitats que ofereixen les entitats i que ells hauran

conegut a través de l'escola. Per aquest motiu cal que les activitats siguin globals i

no únicament dirigits ais alumnes.

Escola-alumnes

Tal i com s'ha dit, la veu deis joves actualment es veu aturada en uns

organismes de participado que a la práctica no teñen gairebé cap ressó en la presa de

decisions. En una situado ideal, aquests organismes tindrien la possibilitat una

relativa possibilitat d'incidéncia i el gráfic recull aquesta possibilitat vinculant-los a
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l'escola per a i l'elecció de les activitats. En aquesta línia, diversos deis participants

consideren necessari un pía especific de promocio de la participació de l'alumnat i

sensibilització els equips directius del professorat sobre la participació. A mes,

es proposa un reconeixement académic per les tasques de representado i

participació i una potenciado deis actuáis organs de participació estudiantil.

La situado actual, pei qué fa ais programes ciutat-escola, es tradueix en qué

els joves no teñen cap possibilitat de poder escollir entre les ofertes existents. Per

aquest motiu es proposa realitzar programes d'informado per ais alumnes sobre

els recursos existents i teñir en considerado la seva opinió. El canal per dur aixó

a terme no necessariament han de ser els organs de participació ja existents (que en

alguns casos serien totalment inoperatius) sino que es poden utilitzar formules de

contacte directe a l'aula amb els alumnes que han de realitzar les activitats. És per

aixó que el gráfic contempla una relació forta i dirigida des deis organs de participado

cap a l'escola per fer-nos ressó de la importancia atribuida a la participació, pero

alhora, també s'hi inclou una fletxa bidireccionada i de forta intensitat entre l'escola i

els alumnes. Involucrant els joves s'ajudaria a aconseguir un grau d'implicació

suficient i fins i tot es potenciaría la possibilitat, que hem comentat a l'apartat anterior,

que aquests arrosseguessin a les fa mí lies a partid par-h i.

Escola-societat

A la primera xarxa d'aquesta ponencia havíem apuntat la falta de

reconeixement públic de leseóla i deis actors educatius en general en la societat.

Malgrat que les propostes de solució en aquest sentit son molt poques en alguns

casos es concreta que una manera d'avancar en aquest reconeixement seria a través

de mes suport económic i social des de l'administració. Tanmateix, no es defineix

en qué consistiría aquest suport social i com aixó influiría en la "societat".

Alumnes-entitats

El vincle entre aquests dos actors continua essent mediatitzat per l'escola ates

que és a través d'aquesta que els joves coneixeran l'existéncia de les entitats i les

activitats que s'hi proposen. L'escola, dones, s'ha d'encarregar que el contacte entre

les entitats i els alumnes sigui el máxim de fluida possible i per aixó és necessari un

coneixement per part deis joves de les activitats que s'ofereixen. Es proposa, per
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aquesta rao, donar a conéixer ais alumnes tot el que les entitats poden oferir i

possibilitar així que finalment s'acabi establint un contacte directe.

D'altra banda, peí qué fa les entitats, es posa de manifest la necessitat que

els programes siguin impactants per ais alumnes. El fet que de per si les activitats

juguen amb el factor sorpresa i el trencament de la rutina és un bon punt de partida

ates que, poc o molt, sempre susciten interés. Amb tot es posa especial émfasi,

encara que no s'explicita com fer-ho, a introduir mes elements de sorpresa, curiositat,

emoció, etc. per captivar l'alumnat.

Empreses fora del sistema educatiu

Es proposa integrar empreses privades que actualment no participen en

el sistema educatiu pero que podrien ser-hi promovent activitats on

s'ensenyessin valors lligats s les seves activitats. A tal d'exemple s'anomenen

companyies asseguradores de vehides per educado vial; mitjans de comunicado per

a transmetre valors com la llibertat d'expressió, la veracitat de les noticies, etc. Aixó

requeriría la incorporado de professionals de l'educació en el si de les empreses o, si

mes no, comptar amb el seu assessorament. Igualment aixó es compaginaría amb la

participado puntual de professionals de les empreses a l'aula. Si bé la relació que ara

s'estableix i que recollim en el gráfic vincula l'escola i l'empresa privada perqué així

s'ha formulat a les respostes, entenem que perfectament els professionals educadors

que hi hauria a les empreses no necessáriament haurien de provenir de l'escola.
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De tot el que precedeix es poden establir un seguit de gaRt&náons. A

continuado s'enumeren, per ordre d'aparició, les que semblen mes rellevants. No s'hi

distingiran ponéncies ni grups de treball per tal que l'enunciat nu permeti una mes gran

clarificado deis judicis emesos -les deu primeres- i de les propostes de millora -les

dotze segones.

En primer lloc - i probablement com a constatado mes ¡mportant— es revela

una coincidencia de tots els actors respecte deis valors que cal que l'alumnat

construeixi i a partir deis quals s'ha d'educar (respecte, tolerancia, democracia,

sostenibilitat, solidaritat, justicia social i esperit civic son els mes esmentats). Amb tot

s'assenyala un deis factors que darrerament semblen estendre's mes en la percepció

deis ensenyants: la sensació i fins i tot l'evidéncia que l'educació d'aquests valors

recau socialment gairebé en exclusiva sobre l'escola. I resulta ben ciar que l'escola

sempre fracassará si ho ha d'assumir en solitari.

En segon lloc, i ben lligat a l'anterior, es constata una contradicció també

assenyalada en estudis anteriors: d'una banda es fa responsable l'escola de l'educació

en valors i de l'altra, amb mes freqüéncia de la desitjable i amb tendencia creixent, les

famílies desautoritzen les decisions del professorat. Aixó sovint degenera en conflicte i

contribueix al desprestigi social de la professió. A mes cal afegir la constatació del fet

que les famílies, per diverses raons, col-laboren poc o gens amb Pescóla i que

dediquen poc temps a E'educació deis filis. L'escola i els agents extraescolars son

percebuts com a actors alliberadors de la tasca familiar.

En tercer lloc sembla aparéixer en els textos que reflecteixen els debats una

certa queixa deis docents sobre la seva participado en el disseny deis programes

ciutat-escola. També s'esmenta la necessitat de crear mecanismes de coordinado per

tal que les activitats s'integrin en la práctica curriculars de les programacions de les

escoles. Lligat a aquesta dimensió de coordinado de les activitats ofertes per la ciutat

també es pot esmentar la descripció de la falta de collaboració del professorat en el

disseny deis grans projectes ciutadans. Si aixó es tenia en compte, es col-laboraría a

prestigiar socialment la tasca de lestament docent entre la ciutadania.

54



En quart lloc les actes deis debats precedents fan una referencia explícita a la

falta d'un programa compartit d'activitats entre les famílies, les escoles i les entitats i

empreses culturáis. Sovint, a mes, les escoles i les entitats s'acusen mútuament de ser

els responsables de la falta de coordinado. Caldria, dones, entrar mes a fons en

aquesta dimensió educativa de col laborado ja que a primera vista sembla

relativament fácil de resoldre per la coincidencia teórica deis objectius formatius

d'ambdues instáncies educatives. A tot plegat cal afegir que les famílies sovint ignoren

els coneixements que s'imparteixen tant a l'escola com en les sortides. D'ordinari

valoren aqüestes ultimes només des del punt de vista lúdic.

En cinqué lloc s'assenyala la importancia que té la televisió en l'educació deis

valors segons els participants en els debats. la relació entre la televisió i l'educació de

valors, segons els textos que reflecteixen els debats preliminars del fórum, son d'alta

intensitat. Com bé se sap aquesta qüestió avui dia és molt controvertida entre els

experts. N'hi ha que afirmen que els valors es formen mes en l'ambient familiar si

aquest és estable i no contradiu el que s'exigeix amb el que es fa, és a dir, la conducta

adulta observable; mentre que d'altres atribueixen a la televisió una formado o reflex

del mateix imaginan social que genera l'audiéncia. siguí com vulgui, és cert que la

televisió s'entén com un agent de socialització educativa de valors i que seria bo fer

arribar ais responsables de la seva gestió el grau d'impacte negatiu d'alguns

programes centrats en banalitats i violéncies gratuítes.

En sisé lloc es detecta una valorado positiva gairebé unánime del programa

d'activitats ciutat-escola tot i que s'assenyala que caldria millorar aspectes de

coordinado i de comunicado així com també de filtrar la qualitat d'algunes de les

activitats. Segons els participants en els debats previs sembla que troben a faltar un

organisme pont entre l'administració, les entitats i les escoles.

En seté lloc cal remarcar que des de les entitats es fa una lleugera crítica al

professorat en el sentit de no dur el seu alumnat prou preparat préviament a les

activitats, de no demostrar massa interés i d'un excés de massificació. És de tots sabut

que, didácticament parlant, una de les formes mes comunes d'utilitzar amb profit una

activitat extraescolar, a banda d'integrar-lo en el curriculum de les árees o matéries en

el moment adient, consisteix a programar tres registres: abans de la visita, durant la

visita i després de la visita. Cadascuna d'aquestes fases ha de teñir clars els

objectius, la seqüéncia d'activitats i les formes de la seva avaluació. Aquesta

preparació, a judici de les entitats, es troba massa sovint a faltar en la tasca del
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professorat. Lligat amb aixó s'assenyala que l'administració no té sistema de conéixer

els temes que interessen ais professors amb la qual cosa pot no adequar-se mai

l'oferta d'activitats a la demanda, les entitats, finalment, consideren que el professorat

no els valora com a agents educatius sino com a substitutius d'aula. Per la seva banda

el professorat es queixa de la manca de flexibilitat i de la rigidesa deis programes

dissenyats per les entitats, cosa que dificulta l'adaptabilitat de les activitats ais

objectius curriculars de l'escola

En vuité lloc s'ha identiftcat una preocupado peí cost de les activitats, cosa que

desmotiva una part de l'alumnat a participar-hi (ordináriament la mes necessitada). Peí

que fa a l'alumnat també es fa notar la mancanca de programes específics de

participado. Son pocs els alumnes que participen. A mes la poca estábilitat temporal

de la representació de l'alumnat i la manca de reconeixement de les seves tasques

tendeix a desincentivar-los. En aquest sentit es fa notar que cal una millor formado en

el coneixement deis órgans de representació ja existents i les seves competéncies per

part deis joves. Finalment també s'assenyala que els joves participen poc en l'elecció

deis programes ciutat-escola.

En nové lloc també s'esmenta la necessitat de revisar els materials i dossiers

que es posen a disposició de l'alumnat durant les activitats fora de Caula. Sovint, a

parer deis participants en els debats previs, aquests dossiers son feixucs i impedeixen

la contemplado. Cal avangar, dones, en les recerques didáctiques que possibilitin

l'elaboració de materials experimentáis, contrastáis i adients al perfil de les visites en

activitats i en petits treballs de camp. En aquest sentit també s'assenyala que les

condicions laboráis del personal que treballa en les entitats juga en contra de la

qualitat deis programes.

El desé lloc el professorat manifesta algunes mancances peí que fa a l'oferta

de les activitats: no n'hi ha d'específiques per a infants de 2/3 anys i en árees

instrumentáis importants com les matemátiques i la llengua no n'hi ha oferta. El

professorat també manifesta que rep torca "gratificacions" professionals en el decurs

de les sortides com el suport deis especialistes, el tráete amb l'alumnat en un espai

diferent de l'escolar i la utilització de mitjans deis quals no es disposa a l'escola.

Mostren, tanmateix, una creixent preocupado per la responsabilitat civil que teñen en

les sortides respecte del que pugui fer o el que li pugui passar a l'alumnat així com

l'excés d'hores de feina que les sortides comporten, feina que no només no es veu

reflectida en el sou sino que els costa despeses personáis extres.
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Fins a aquí les conclusions peí que fa a la percepció de les necessitats

diagnosticades i la seva valoració. A continuació es resumeixen les propostes de

mil lora que s'han suggerit.

En primer lloc es proposa que l'escola constitueixi el centre coordinador de les

activitats mentre que el seu lideratge siguí exercit pels ajuntaments. Per aixó caldria

crear una plataforma que recollís l'opinió de l'escola en temes relacionáis amb

l'educació. en aquesta plataforma s'haurien de coordinar les activitats amb les escoles

i alhora fer participar el professorat en el disseny de les activitats.

En segon lloc es proposa la utilització deis espais escolars per a activitats diverses

fora del seu horari (biblioteques, gent gran...), juntament amb aixó es proposa la

creació d'activitats culturáis i d'oci familiar a l'abast de tothom.

En tercer lloc des deis districtes i deis ajuntaments es reclama la gestió deis

centres educatius amb l'argument que el coneixement concret i la capacitat de decisió

mes immediata facilitarien millor racompliment deis objectius escolars. A aquesta

reclamació s'hi afegeix la petició constant -apareix en tots els debats—de mes

recursos humans i materíals per a l'escola.

Seguidament, en quart lloc, es demana la vinculado deis ÍES a les

associacions juvenils i de lleure. Dins d'aquesta proposta hi apareix també la

reclamació de cicles formatius i programes de garantía social per oferir continuítat ais

itineraris escolars.

Peí que fa a les famílies, en cinqué lloc es proposa la creació d'escoles de

pares i d'activitats en horari escolar dins de les quals hi puguin participar les famílies.

Aquesta proposta és una mica contradictoria amb la denuncia en l'apartat anterior a

propósit de la falta de temps de les famílies per ocupar-se de l'educació deis filis.

En sisé lloc es proposa la creació d'un organisme que reguli els programes que

s'ofereixen, que aquests comptin amb l'opinió deis docents i que es creí la figura del

professional dinamitzador (intermedian entre els actors i impulsat des de

l'administració). S'esmenta també que aquesta tasca la podría dur a terme el consell

de coordinado pedagógica. En aquesta proposta també hi tindria cabuda la creació

d'una comissio de treball on tots els actors participarien en l'elaboració d'un projecte
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educatiu de ciutat. També es demana que l'administració legisli decididament a favor

de les sortides.

En seté lloc, tot i que pugui sonar a utópic es demana també alguna forma

d'intermediació i de control per part de les famílies deis programes de televisió

adrecats ais joves. També es formula la demanda que els mitjans de comunicado

prenguin consciéncia de la seva responsabilitat en el paper educadors que han

adquirit en la nostra societat.

En vuité lloc s'assenyala que els programes ciutat-escola no només han de

potenciar l'assimilació de continguts sino que també han de fomentar l'esperit crític i la

transmissió de valors com la tolerancia, el respecte, la sostenibilitat, la democracia,

etc.

En nové lloc es proposa la creació d'un fons documental amb els continguts de

tots els programes i deis materials que s'utilitzen per la seva realització. Aquesta base

de dades hauria d'estar a l'abast de tots els docents.

En desé lloc, i des de les entitats, es proposa es proposa fer sessions de

formació permanent i seminaris relacionats amb els programes ciutat-escola on també

hi participessin professors i personal que duu a terme activitats.

En onzé lloc, í en el capítol de reclamacions de caire fonamentalment

económic, es proposa la creació d'un servei municipal d'autobusos per al transport

d'alumnes, promoure subvencions a les entitats perqué poguessin abaratir els preus,

abonar al professorat les despeses particulars que els suposen les activitats, gratificar-

los per les sortides (com per exemple que les hores de sortides valguessin el doble

que les lectives normáis) i facilitar estades formatives del professorat en les entitats

que ofereixen activitats a fi que les poguessin conéixer millor i adequar-les a la seva

activitat docent.

Arribem amb aquest últim apartat de propostes al final de l'informe. Han estat

tres mesos de treball intens -en primer lloc per fer el seguiment deis debats, en segon

lloc per buidar el contingut de les conclusions deis debats locáis i, finalment, per

elaborar aquest informe amb molt poc temps (a penes hem disposat de vint dies).

Esperem haver collaborat a organitzar la informado perqué el treball de les tres
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ponéncies disposi de prou dades sobre les percepcions deis participaras i les seves

propostes de millora.

Barcelona

24 de marg de 2002

Dr. Cristófol-A. Trepat i Carbonell

Dr. Joaquim Prats i Cuevas

Dra. Mercé Tatger i Mir

Ferrari Urge 11 Plaza

Yolanda Insa Sátiras

(DEL CRUP DIGHES)
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PONENCIA II: PROGRAMES CIUTAT-ESCOLA. ESCENARIS I EXPERIÉNCIES PER A LA
CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT

Ponencia II - Situado Derrabada

Entítats
Famílies

Em preses Escola

Alumnes

Administrado

Organismes
de participado

<cna es caocteffcape IcSfcrrert defcadas <jue la conliauen i peí la
ccrctaraao aye la tlf «encía ertie el ncmDre de fc>;a> pastees i et d t tg ts « m d
gicrv nawnawcomaa odas siCTiccrroteiomert Oaccmectas ae la iata i loioao
tenenvndes detxfe i en toe ets ccsce uvdieccicnais.

Ponencia II - Situado Prooosada

Admintstraao

Entítats

r

e / i

í Families )

Alumnes ,)

,.' Organismos de "\
' . participado •'

Empresas:

L'ap3r(ció * i dosnouseiementsalgráfic, Q\ cons&Hassessor IB\ banc dedMes,
resolen ete principáisproblerres de connoto entre tesenttats.faümnisBaciói
rescofa Alhota ¿Incrementen el nombre Ha íntensrtai de lestelacions enSe t i resta
a actors.

FDRUWI L'ESCDLA I LA CIUTAT



ANALISI QUALITATIVA DELS RESULTATS DELS
DEBATS LOCALS.

Qu¡ I'ha fet?

- Grup d'investigado Dighes. (Didáctica de la historia i la Geografía en
I'Educado Secundaria. UB)

- Constitueixen l'equip d'investigado: Dr Cristófol Trepat; Dr Joaquim
Prats; Dra Mercé Tatjer; Ferran Urgell; Yolanda Insa.

Quan s'han produit els debats?

_ Entre el 27 de novembre del 2001 i el 28 de f ebrer del 2002.

Quí h¡ ha participat?

- Institucions del Consell de Coordinado Pedagógica a l'Escola (84).
- La Xarxa de Municipis ( 52)

Les entitats del Comité d'Organitzacins (8)
- La direcció deis centres de I'IMEB (5)
- Institucions del Consell de Coordinado Pedagógica a L'escola de fora de

Barcelona (30)
- Universitats (5)
- Federació d?Associacions de Pares i Mares de Catalunya (3)
- Escoles Municipals (3)
- Centres de Recursos Pedagógics de Barcelona (10)

Quants debats s'han realitzat en total?

- 63 debats i s'han indos en aquest estudi les conclusions de 53 ( la
resta ha arribat fora de plac)
- en els 53 debats hi ha representáis f ins a 123 entitats.
- Debats per ponéncies:

• L'Escola de la ciutat educadora: 37
• Programes ciutat-escola: 28
• Parámetres de qualitat: 20



Qué s'ha demanat ais participants en els debats?

- Qué omplissis un qüestionari on es recollirien quíns havien estat els
temes tractats, els principáis problemes detectats i les propostes per
fer-hi front.

Quino ha estat la metodología d'anal ¡si que s'ha seguí t?

- S'ha seguit I'ana lis i relacional

Per quina rao?

- Per la definido de ciutat conv ".. l'entramat d'assoc¡ac¡ons,inst¡tucions ¡
empreses que expressen les relacions socials que es donen en un
territori".

- Així l'estudi ha optat per un enfoc qualitatiu, amb una metodología
interpretativa basada en l'análisi de les xarxes socials.

- Perqué les dades relacionáis analitzen el vincle existent entre dos o mes
elements

Com s'ha sintetitzat la informado?

- Mitjangant grafios de xarxes

- S'indiquen 4 tipus de relacions possibles:

• Débil ( Gruix de línia feble)
• Regular ( Línia mes forta )
• Forta (línia molt marcada)
• Intermitent (línia discontinua. Indica relació* débil i/o

puntual)

- La direcció de la f letxa indica " qui imposa les regles del joc".
- En Total hi ha 6 xarxes. 2 per cada ponencia
- H¡ ha una xarxa que indica lo Realitat Percebuda

(tal i com l'entenen els que han fet els debats) i l'altra es
refereix a la Situado ideal (tal i com es creu que hauria de ser)



Com s'han tractat els diferents actors?

- Escola: Com un tot, sense diferenciar la tipologia de centres.
- Administrado: En genéric
- Món associatiu : es refereix a ONG, associacions professionals, AMPAS,

associacions d'alumnes
- Entitats ¡ institucions culturáis: Museus, Biblioteques i Arxius, Teatres,

Institucions esportives, Entitats de Promoció cultural...
- Món empresarial: Empreses i Servéis ( públics i privats. Empreses

industriáis



PONENCIA 2: Escenaris ¡ Experiéncies

Pregunta Formulada: " Les relacíons entre 1'experiéncia i l'aprenentatge
escolar; entre alió que poden aportar les institucions i els objectius
(cfaprenentatge i educado) que vol aconseguir l'escola"

Dades:

- 28 debats
- Participants:

• 18 centres educatius
• 13 representants de l'administració
• 12 til món associatiu
• 9 entitats i ¡nstitucions culturáis
• 2 empreses

RESULTATS:

La realitat percebuda:

- Fort áfllament entre els membres de la xarxa

- L'Escola és la que rep mes imputs
- Sois l'escola es dirigeix directament ais alumnes
- Les f letxes son unidireccionals. No hi ha f eed-baks

- Dos membres resten desconnectats: empreses ¡ famílies

Problemes detectats:

Escola-entitas-administració:

• Cal un canal per a la participació de l'escola en el disseny i avaluad ó
de les activitats.

• Cal crear un organisme pont
• Excés d'oferta : Indiscriminada i sense filtrar



• Les entitats es queixen de la manca de participado deis professors
en les sessions de preparado

• L'escola no considera les entitats com a agents educadors
• (-'administrado es queixa de:

Manca el coneixement deis interessos del professors
Costos i rendibilitat económica deis programes

Alumnes:

• Poca participado
• Poca formacio deis joves sobre els órgans de representado" i les

sewes competéncies
• Poca relació amb les entitats
• Material didáctic f eixuc
• Preus excloents de les activitats
• L'escola informa poc de les activitats

Famílies:

• No participen en els programes ciutat-escola

Empreses

• Poca cabuda en el sistema educatiu

SITUACIO PROPOSADA:

- Apareixen 2 actors nous:
• El banc de dades ( PAE- Xarxa municipis). Relacina escola-

administració-entitats
• Consell Assessor. Potencia la relació anterior creant organismes i

plataformes. Esdevé com a Comissió de Qualitat

S'enf orteix el triangle: escola-alumnes-organismes de participado



Propostes:

• Família-alumnes:
- Que els joves arrosseguin els pares a participar en les activitats de les

entitats
- Que les activitats s'adrecin al públic en general

• Escola-Alumnes:

- Promocionar la participado de l'alumnat
- fteconeixement academic de les tasques de representacio
- Informar els alumnes sobre els recursos existents

• Entitats -alumnes:

- Activitats impactants

• Empreses: Integrar al sistema educatiu a aquelies empreses que
promoguin activitats i valors.
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