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L'aprenentatge 

de la lectoescriptura 

des d'una perpectiva 

constructivista. Vol. II

Activitats per fer a l'aula: llenguatge
publicitari, periodístic, del còmic,

popular, poètic i de la correspondència

1a edició, 10a reimpressió Ascen Díez de Ulzurrun Pausas (coord.)

Aquests llibres tenen el propòsit d'afavorir la construcció, per part de l'alumnat, dels co-
neixements lingüístics de segon cicle d'educació infantil i primer cicle de primària. S'ofe-
reixen un seguit d'activitats seqüenciades per modalitats de text, amb la intenció que si-
guin suficientment àmplies i diverses per a què tots els alumnes i totes les alumnes hi
puguin participar. Pretenen ser funcionals i significatives, i alhora tenen l'objectiu de po-
tenciar el treball cooperatiu i facilitar que l'alumnat se senti protagonista del seu procés
d'ensenyament-aprenentatge.

10 Idees Clau. La competència lectora
segons PISA
Reflexions i orientacions didàctiques

Felipe Zayas

Basat en l'avaluació PISA de la competència lectora, explica les
destreses i les estratègies necessàries que han de tenir els
joves que estan en edat d'acabar l'educació obligatòria. Tots
aquests coneixements són requisits indispensables per planifi-
car les ajudes que l'alumnat necessita, per elaborar estratègies
i propostes didàctiques, per orientar la formació del professorat
i, en definitiva, per acordar les metes de l'alfabetització que la
societat actual exigeix.

L'aprenentatge 
de la lectoescriptura 
des d'una perpectiva 
constructivista. Vol. I

Activitats per fer a l'aula: 
textos funcionals i contes

Ascen Díez de Ulzurrun Pausas (coord.)       1a edició, 12a reimpressió

Aquests llibres tenen el propòsit d´afavorir la construcció, per part de l´alumnat, dels
coneixements lingüístics de segon cicle d´educació infantil i primer cicle de primària.
S´ofereixen un seguit d´activitats seqüenciades per modalitats de text, amb la intenció
que siguin suficientment àmplies i diverses per a què tots els alumnes i totes les alum-
nes hi puguin participar. Pretenen ser funcionals i significatives, i alhora tenen l´objectiu
de potenciar el treball cooperatiu i facilitar que l´alumnat se senti protagonista del seu
procés d´ensenyament-aprenentatge.

124 pàg. 15,10 € Ebook 10,60 €
Ebook 10,60 €126 pàg. 15,10 €

La lectura en el aula
Qué se hace, qué se debe hacer 

y qué se puede hacer

José Ricardo García, Javier Rosales, Emilio Sánchez

Els coneixements acumulats sobre l´acte de llegir i del procés per
arribar a ser lectors competents probablement constitueixen avui
dia un dels dominis més coneguts de la psicologia. Aquest llibre
tracta d´entendre per què la transferència d´aquests coneixe-
ments a la pràctica professional dels docents ha estat inespera-
dament més exigua del que caldria esperar. Per això ofereix evi-
dències de la magnitud d´aquest divorci; avança una possible ex-
plicació: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per
arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels profes-
sors per aprendre a donar-los resposta i, en tercer lloc, proposa
introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d´aula.

Llibre en castellà 1a edició, 3a reimpressió
180 pàg. 16,90 €

382 pàg. 25,20 €

Ebook 17,60 €Ebook 11,80 €

http://www.grao.com
mailto:graoeditorial@grao.com
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cràcia. Entendre el nostre sistema polític
només des de la lectura electoral pot
portar a enrocar-nos en les nostres con-
viccions particulars i considerar legítim
convertir-les en norma, sense mirar al
voltant i adonar-se de la complexitat de
la societat del segle XXI ni de la realitat
de les persones que estan treballant amb
aquesta realitat. Per què diem tot això?

Ho diem quan fa pocs dies que ha tingut
lloc una vaga general d’ensenyament a
tot el país. Aquesta vaga ha estat prece-
dida, des de fa temps, per accions reivin-
dicatives als centres educatius públics de
l’Estat. Més enllà del ball de xifres que
divulguen convocants i administracions,
val la pena analitzar els aspectes qualita-
tius que hi ha al darrere. En primer lloc,
la unitat de criteri de la comunitat educa-
tiva, que considera insostenibles els
ajustos pressupostaris constants a l’edu-
cació i el rebuig a l’avantprojecte de llei
de la LOMCE. Un altre element rellevant
és que no va ser una vaga només d’una
etapa educativa. El desacord comença a
l’educació infantil de primer cicle, que veu
com una etapa fona-
mental per al bon des-
envolupament de les
criatures, el moment
idoni per detectar-hi
possibles dificultats, es
veu relegada a una
funció assistencial, i
arriba fins a la univer-

sitat, on les taxes per poder-hi accedir
s’incrementen significativament i el nom-
bre de beques s’abaixa. Passant per la
resta d’etapes educatives, és significatiu
veure com, a molts centres docents del
nostre país, hi ha pancartes ben visibles
en contra de les retallades i de la re-
forma.

La resposta que va donar el Govern l’en-
demà va ser, en contra del que tenia pre-
vist, no aprovar l’avantprojecte. Però, pel
que es desprèn de les declaracions pos-
teriors, aquesta resposta només obeeix a
la necessitat de fer ajustos a la memòria
econòmica. Sembla, a hores d’ara, que
no hi ha intenció d’escoltar els diferents
sectors implicats ni de dialogar-hi. En vis-
tes d’això, caldria preguntar-se si el Mi-
nisteri pot esperar que aquesta llei pugui
mantenir-se durant vint anys, tal com
anuncià al principi. Nosaltres ho veiem
complicat. Segurament, durarà el mateix
que duri el Govern actual.

Hi podem afegir encara les esmenes
que ha fet el Consell d’Estat a l’avant-

projecte de llei; la falta
d’entesa amb algunes
comunitats autòno-
mes, que ja hi han de-
clarat un rebuig ferm
per diferents motius,
com també el des-
acord per par t dels
partits polítics de l’o-
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L’art d’escoltar
i de dialogar
per reformar 

Saber escoltar i dialogar és una qualitat
imprescindible en el món de l’educació.
Saber escoltar l’altra persona i dialogar-
hi ens dóna elements molt importants
per construir el nostre criteri i poder com-
prendre la realitat, base imprescindible
per poder-hi actuar i transformar-la de
manera conscient i coherent. L’escolta i
el diàleg no són aspectes exclusius del
nostre vessant educatiu, sinó també acti-
tuds necessàries per viure i conviure en
família, en la comunitat, en la societat. A
més a més, aquestes qualitats esdeve-
nen rellevants en el món polític, perquè
ens ajuden a viure i a conviure en demo-

Davant la situació actual
ens preguntem si demanar
escolta i diàleg ens porta a
fer un plantejament raona-
ble o si tot plegat és una
utopia
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posició, de representants de la comuni-
tat educativa i de les comunitats peda-
gògiques de centres docents públics –no
oblidem que l’escola pública és de to-
thom i per a tothom, la que garanteix la
formació ciutadana del país i la que ha
de ser la pròpia de l’Administració pú-
blica–. Davant de tot això, no valdria la
pena fer un replantejament de la llei? En
aquests moments, l’ús de l’art de l’es-
colta activa i del diàleg podria ser un

EDITORIAL
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bon recurs per cercar, amb prou temps,
amb capacitat i voluntat de diàleg, els
canvis que necessita el nostre sistema
educatiu per formar ciutadanes i ciuta-
dans del segle XXI aptes per al context
en què vivim. D’altra banda, creiem que
no ens equivoquem si afirmem que, no-
vament, hi haurà un nou text legisla-
tiu –el sisè després de la democràcia–
que tindrà un recorregut delimitat tempo-
ralment i que hi haurà una bona part

dels professionals i usuaris que l’apli-
carà a contracor. 

Tot plegat, ens porta a preguntar-nos si
demanar escolta i diàleg ens porta a fer
un plantejament raonable o si tot plegat
és una utopia, si el Govern té en compte
veritablement la raó de ser del sistema
educatiu, és a dir, els infants, els joves i
les persones adultes, en definitiva, tota la
població del país.

Graó referma el seu compromís amb l'educació pública

Davant el desafiament que suposa l'anomenada Llei Wert per als assoliments educatius de les darreres dècades,

l'editorial Graó vol manifestar un cop més el seu rebuig a aquesta reforma. 

Creiem en una escola al servei de la formació integral de les persones, superadora de desigualtats, lliure

de dogmatismes religiosos o de qualsevol mena, amb prou mitjans i de qualitat, amb projecte educatiu i amb mitjans per aconseguir

la competència lingüística plena en totes les llengües de cada territori, sense cap mena de segregació. 

Seguirem optant pel diàleg i rebutjant la imposició, i seguirem reivindicant la necessitat de pactes entre diversos partits per donar suport als

veritables protagonistes del procés educatiu: els nens i nenes, el professorat i les famílies.



HORTS ESCOLARStatge basat en problemes, entre

d’altres, on la ciència pot ser part

de la solució. 

La idea és dotar els estudiants de

les habilitats i els coneixements

necessaris per afrontar algun pro-

blema que no es pot anticipar. Per

tal d’estimular aquest pensament

científic, Feinstein suggereix res-

pectar els interessos de cada in-

fant quant a l’estudi de la ciència,

en lloc d’assumir que un mateix

grup hagi d’aprendre un mateix

contingut en un moment donat.

Redacció 

En podeu llegir l’article complet a:
www.sciencemag.org/content/340/
6130/314

Més informació

Premis Escola,
Agricultura 
i Alimentació
Ecològica
A finals del mes d’abril, la Gene-

ralitat de Catalunya lliurava els

premis als centres educatius guar-

donats en aquesta primera edició

del premi, durant la celebració de

la fira Biocultura, a Barcelona. En-

tre més d’un centenar de propos-

tes, van ser premiades l’Escola

Matagalls de Santa Maria de Pa-

lautordera, l’Escola Països Cata-

lans de Lleida, i l’Escola l’Era de

Dalt de Tona.

L’objectiu d’aquest premi és pro-

moure i fomentar el coneixement

de l’agricultura biològica entre els

nens i nenes en contextos esco-

lars. És la primera iniciativa d’a-

quest tipus que es duu a terme a

l’Estat espanyol, i va comptar amb

una gran acollida, tant pel que fa

a la participació com en el lliura-

ment de premis.

El premi està impulsat pel De-

partament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca, Alimentació i Medi

Natural i l’associació Vida Sana,

conjuntament amb el Departa-

ment d’Ensenyament i el Depar-
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Aprendre ciència 
podria ser més útil

Un article publicat a la revista

Science per part del professor

Noah Weeth Feinstein, de la Uni-

versitat de Wisconsin-Madison

(EUA), afirma que l’ensenyament

de les ciències no ha aconseguit

que els infants i els joves connec-

tin aquests aprenentatges amb les

seves vides reals. 

Segons aquest professor, els es-

cenaris didàctics són artificials i

poc convincents, i les metodolo-

gies no acaben d’enfrontar l’a-

lumnat amb un problema al qual

ha de cercar una solució. En

aquest sentit, l’article recomana

estratègies com ara l’aprenen-

tament de Territori i Sostenibilitat,

i compta amb el suport de l’edi-

torial Graó. Properament publica-

rem a Guix un monogràfic que

recollirà algunes de les experièn-

cies premiades.

Redacció
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Colònies d’estiu 
per a tothom

El mes de maig passat, la Fun-
dació Catalana de l’Esplai cele-
brava la seva XXVII Festa al Prat
de Llobregat, amb el lema «Un
estiu per a tots». L’objectiu de la
trobada era aconseguir que més
de 6.000 infants puguin anar de
colònies i participar en casals
d’estiu sense que les famílies
n’hagin d’assumir el cost. Al llarg
de la diada, hi va haver diverses
actuacions d’animació infantil, ta-
llers i altres activitats.

Josep Gassó, president de la
Fundació Catalana de l’Esplai,
ha emfasitzat la col·laboració de
la gent i les entitats per haver
aconseguit una gran assistència
a la trobada, la qual persegueix
mostrar la gran oferta de ser-
veis per a l’educació en el lleure
que s’ofereix al territori català.
La Fundació es proposa, per a
aquest any, augmentar fins al
70% els ajuts a famílies en si-
tuació d’atur, oferir lots de mate-
rial i fomentar un sistema
d’autofinançament de les activi-
tats, per tal que l’educació en el
lleure pugui ser un servei a l’a-
bast de tothom. Redacció

Més autonomia 
per triar docents

El mes de maig passat, la conse-

llera d’Ensenyament de la Gene-

ralitat de Catalunya, Irene Rigau,

presentava, a la Mesa Sectorial

d’Educació, el projecte del decret

pel qual un centre educatiu podrà

triar fins al 50% del seu professorat.

Segons la consellera, l’objectiu d’a-

questa mesura és poder donar res-

posta a les peculiaritats i

necessitats concretes de cada pro-

jecte educatiu de centre, a partir

del perfil dels docents. 

El decret, que podria ser aprovat a

començaments del curs vinent i im-

plementar-se al llarg del curs 2014-

2015, permetria que les directores

i els directors triessin la meitat dels

mestres o professors que treballa-

ran al centre en diferents tipologies

laborals. D’una banda, hi hauria els

llocs ordinaris, ocupats per docents

generalistes, que podrien impartir

classes a primària o secundària (la

provisió de llocs de treball d’aquest

col·lectiu de mestres, que hauria

d’ocupar un 50% de la plantilla, es

faria per concurs general). En se-

gon lloc, hi hauria els docents amb

especialitat en alguna disciplina,

com ara les llengües estrangeres

PLANTILLES Aquest procés inclourà una en-

trevista personal amb el director

del centre, que haurà d’estar

acompanyat per la Inspecció i

dos docents més (aquesta part

comptaria un 40% de la nota fi-

nal). A més, es demanarà la de-

fensa d’un projecte didàctic

adequat a la línia del centre.

També es valorarà l’experiència

professional de la persona can-

didata, la formació específica en

la seva disciplina i el domini de

llengües estrangeres. Pel que fa

a personal interí, la selecció po-

dria fer-se amb una estructura

més simple, on el director triés

entre tres candidats la persona

més adequada per acomodar-se

al projecte pedagògic del centre.

Redacció

o les noves tecnologies. I, final-

ment, hi hauria el col·lectiu de do-

cents de provisió especial,

destinats a ocupar càrrecs de ges-

tió. 

Els sindicats han rebutjat aquest

projecte d’entrada, ja que conside-

ren que hi ha molt d’espai per a

l’arbitrarietat i que la selecció del

personal pot no sempre ser objec-

tiva ni justa. Ensenyament insisteix

en l’aposta per dotar les direccions

de més autonomia, tal com preveu

la LEC (Llei d’educació de Cata-

lunya), i ha aclarit també que s’han

dissenyat eines i estructures per

tal que l’adjudicació formi part d’un

procés on intervindran més perso-

nes a l’hora d’avaluar un possible

candidat. 
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Fa uns quants dies, en una de les

reunions de claustre, es plantejava

la necessitat de definir quina

mena d’escola volem ser.

Sense la intenció de respondre

aquesta qüestió, vull compartir

amb vosaltres l’escola que jo vull.

L’escola que jo vull és una escola

que cooperi, on infància, famílies,

docents i altres persones adultes

tinguin l’obligació d’ajudar-se i el

dret de ser ajudats.

Una escola que confiï, que cregui

en la nena i el nen, que cregui en

les dones i els homes, que cregui

en el potencial que tenen totes les

persones.

Una escola que cuidi, que cuidi la

seva gent, una escola que tingui

com a objectiu principal fer amics,

una escola que no perdi de vista

els afectes.

Una escola que comuniqui, que

dialogui, que escolti, però que

també parli alt i clar per denunciar

les injustícies.

Una escola que aprengui, on es

construeixi coneixement col·lectiu

generat a partir del diàleg de sabers

entre el que és curricular i el que és

experiencial, per desenvolupar apre-

nentatges significatius i funcionals.

Una escola que reuneixi la intel·li-

gència col·lectiva que comprèn

tota la comunitat docent, per re-

soldre, amb la participació de to-

thom, els problemes i els reptes

dels temps presents.

Aquesta escola existeix i la cons-

trueixen, dia rere dia, persones

que estimen el que fan. 

9

Francisco Sanz (Patxi)
Mestre del CEIP Carlos Cano.
Leganés (Madrid)

Pedro M. Uruñuela 
Professor i inspector d’educació
jubilat

«L’educació tindrà com a objectiu

el ple desenvolupament de la per-

sonalitat humana i l’enfortiment del

respecte vers els drets humans i

les llibertats fonamentals; afavorirà

la comprensió, la tolerància i l’a-

mistat entre totes les nacions i tots

els grups ètnics religiosos.» Amb

aquestes paraules, l’article 26.2

de la Declaració Universal dels

Drets Humans assenyala l’objecte

de l’educació, el perquè de l’edu-

cació.

Educar és més que instruir, és

desenvolupar tots els aspectes

que conformen la personalitat hu-

mana. Educar és fer persones

emocionalment intel·ligents, ca-

paces d’identificar les seves emo-

cions, de comprendre’n el signifi-

cat i de regular-les. Es desenvo-

lupar les habilitats socials que fan

possible la convivència, la capa-

citat de comunicar-se assertiva-

ment i de saber escoltar, saber

negociar i arribar a acords inte-

gradors, saber transformar els

conflictes de manera pacífica. És

mirar de desenvolupar valors de

respecte, tolerància, solidaritat,

cooperació..., i aconseguir que

l’alumnat pugui, vulgui i sàpiga

comprometre’s en la millora de la

societat en la qual li ha tocat

viure.

Un bon mestre, una bona mestra,

no es pot limitar a donar instrucció

al seu alumnat. La instrucció és la

via que fa possible l’educació. Tant

si vol com si no, amb la seva acció

professional, l’ensenyant està

transmetent un model de persona,

un estil de relacions, uns valors

determinats. Cal no oblidar-ho.
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Per què no arrenquen les mates a primària?

Malgrat que algunes proves objectives sembla que indiquen una certa millora, les matemàtiques segueixen
sent un veritable obstacle per als nens i nenes, i no només a nivell de resultats, sinó també de motivació. La
major part d’infants segueix dient que les matemàtiques és el que menys els agrada de l’escola. Què s’està
fent malament?

Guix 395 | Juny 2013

den servir. Aquesta reflexió és

la mateixa que moltes persones

ja han fet al llarg dels darrers

quaranta anys. A veure si ens

espavilem!  

Maria Pont (Cerdanyola)

S’ha canviat alguna cosa, perquè

s’han vist uns mals resultats de

molts anys d’una pràctica anti-

quada i poc competencial. Però

la feina quotidiana i els materials

amb què treballem són molt so-

vint els mateixos de fa quinze

anys. Els hem adequat a l’estètica

moderna, però no hi hem inclòs

cap renovació didàctica ni peda-

gògica profunda. Cal molta for-

mació en aquest camp, una

formació que ens faci aprendre

què es la matemàtica i com n’és

de present a les nostres vides.

Per això, cal començar manipu-

lant, movent-se en l’espai, per-

metent que els infants facin càlcul

Saül Dalmau
Efectivament, les mates no

arrenquen. Fa anys que s’emet

el mateix discurs, però, què es

fa per resoldre-ho? Els mate-

rials de les editorials són millors

(més competencials) o són els

mateixos llibres de sempre (te-

mes conceptuals: les fraccions,

la multiplicació, etc.)? La meto-

dologia d’aula tampoc canvia?

S’ha fet un esforç institucional

per canviar-ho? El currículum

és clar, però, qui l’aplica? Qui

diu: «Això que es feia abans,

ara s’ha de deixar de fer» (ho-

res de divisions, problemes que

només volen reforçar concep-

tes, tècniques absurdes, prohi-

bició de la calculadora,

absència d’eines digitals)? Se-

guim pensant que hi ha una

llista de «coses» que els alum-

nes han de saber, encara que

no sàpiguen per a què els po-

aproximat –amb errors inclosos–,

i després cal passar tot això a pa-

per, a l’algorisme. I continuar ma-

nipulant! 

Judit. Mestra, tutora de quart
Per a la majoria de nosaltres, les

mates van ser un pal. Són molts

anys de pensar que eren molt di-

fícils i que (en el meu cas) no

ens en sortiríem, per ara canviar

el xip fàcilment i mostrar-les com

una matèria motivadora. A mi,

em continua costant ensenyar

matemàtiques. Sempre acabo

explicant-les de la mateixa ma-

nera com a mi em van ensenyar

fa uns quants anys. Tinc poca ex-

periència com a mestra, i és el

meu primer any com a tutora,

però crec que la formació inicial

no ha tingut gaire efecte en mi

en aquest aspecte.

Elena. mare i mestra

Us transcric una conversa, tot fent

deures de mates (problemes), amb

la meva filla de 9 anys. 

El problema era el següent:

Un armari té 4 prestatges. Cada

prestatge té 8 copes de vidre. Si un

prestatge es trenca, quantes copes

queden? 

I la conversa va anar així:

JO: I doncs? Quantes en queden?

LA MEVA FILLA: Home, depèn... Si es

trenca la de dalt de tot, trencarà la

resta quan caigui. O potser no es

trencaran totes. 

JO: Ah! Molt interessant, doncs

escriu això! 

LA MEVA FILLA: No, la mestra vol

que hi posi 24. 

La lògica és una part important de

la matemàtica, oi? 

El debat continua 
a la web. Participa 
en els fòrums!

http://guix.grao.com

http://guix.grao.com
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RETRAT

                                         Després de dinou anys treballant com a

mestra itinerant, la Maria Mercè –Miss

Mercè per a alumnat i companys– ha sa-

but fer-se un lloc a les escoles on entra i

surt cada dia: «La relació que tinc amb

els nens és molt bona, estar a l’escola ru-

ral ofereix la possibilitat de treballar amb

grups molt petits. Quan hi arribo, sempre

m’esperen contents. És com rebre aire

fresc nou». Treballar en tres escoles dife-

rents no sembla fàcil: «Cada centre té el

seu tarannà, les seves peculiaritats, i això

cal temps per conèixer-ho. Altres com-

panys tenen estones per trobar-se i xerrar,

com l’hora del pati. Jo la passo al cotxe.

Però t’acabes situant. Això t’ajuda a ser

més flexible, més adaptable. Els companys

que he tingut m’hi han ajudat molt a nivell

professional i personal». 

Efectivament, són condicions sense les

quals ser mestre itinerant

pot esdevenir esgotador.

Treballar amb infants de ni-

vells i edats diferents en un

espai compartit i fer això en

tres escoles diferents de-

mana, sens dubte, adapta-

bilitat: «La programació

base és comuna, però després jo la puc

mantenir molt viva. Si, en un moment donat,

una nena o un nen hi aporta alguna cosa

es pot fer servir a classe, perquè, com que

són pocs, la seva iniciativa hi pot tenir un

espai. A l’estona d’anglès, per exemple, to-

thom pot parlar, això és possible en aques-

tes escoles i no tant en centres grans.

Treballar en la diversitat és una font d’apre-

nentatge fantàstica, tant per als més grans

com per als més petits. I per a mi és molt

gratificant».

Fer d’ensenyant d’un grup de cinc infants

presenta molts avantatges pedagògics i di-

dàctics: «Els grans tenen molta responsa-

bilitat, moltes vegades es cuiden d’ajudar

els petits, i els petits saben bé que hi poden

comptar. És molt semblant a una família».

A la Maria Mercè la preocupen uns altres

aspectes de tipus més social: «En escoles

molt petites, on de vegades

hi ha cursos de dos alum-

nes, veig que els nens no

es poden associar amb

ningú. El fet que hi hagi po-

ques criatures impedeix que

es puguin relacionar amb

infants de la seva edat. És

una mancança important. Per això es pro-

cura que, a les trobades d’escoles de la

ZER, es facin grups d’iguals en

aquest sentit».

A banda de poder atendre grups

molt reduïts, li demanem quins al-

tres beneficis té treballar com a

mestra itinerant: «Jo valoro molt el

tipus de relació que tinc amb els

infants, puc cuidar moltíssim el vin-

cle, perquè hi ha molta possibilitat

d’intercanvi. Puc decidir si un matí fem un

joc al pati o si anem a treballar a un racó.

Com a especialista d’anglès, puc tenir molta

interacció oral amb ells i també puc vetllar

perquè facin servir les estructures lingüísti-

ques de manera autònoma. Això és més fàcil

amb un grup de vuit que no pas amb un de

vint-i-cinc. Ara mateix, no ho canviaria per

estar-me quieta en una escola». Eva Mar-

tínez i Pardo

1. La Maria Mercè Contra exerceix com a mes-
tra al ZER Tramuntana de l’Empordà. Les ZER
(zones escolars rurals), entre altres caracterís-
tiques, comparteixen els mestres especialistes,
que són itinerants.

NOTA

Maria Mercè Contra, mestra itinerant d’escola rural,1
especialista d’anglès. «Portar aire fresc»

Treballar amb infants
de nivells i edats di-
ferents en tres escoles
diferents demana
adaptabilitat
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A FONS

La lectura a Europa

Aprenentatge de la lectura
P

La secció «A fons» d’aquest mes vol reflectir les opinions de quatre mestres de diferents països europeus
sobre la lectura. Viuen l’educació de maneres diverses, però els uneix la il·lusió i el fet de sentir que reben
suport i que són valorades. El coneixement sobre el funcionament d’altres realitats ens permet veure pràcti-
ques d’aula, gestió de recursos i polítiques educatives que, salvant les diferències de context, ens poden
orientar en moments de futur poc estimulant i massa incert.

PARAULES CLAU: lectura, Unió Europea, informe PIRLS, informe PISA, sistemes educatius, mestres, xarxa Eurydice

pel·lícula o haver elaborat una maqueta
amb la Terra, la Lluna i el Sol, per exem-
ple. Són maneres d’actuar que estan
marcades per la pròpia formació, la impli-
cació de les famílies, la metodologia del
centre, la configuració de l’alumnat, els
recursos de què es disposa, etc. 

Sigui com sigui, independentment de l’es-
tratègia que prepari l’ensenyant, si se’n
volen sortir, els infants i el jovent han de
ser competents en lectura. En paraules
de la senyora Androulla Vasiliou:2

[…] saber llegir i escriure és indispen-

sable en la vida moderna. En societats

dominades per la paraula escrita, és fo-

namental per als ciutadans de totes les

edats. Saber llegir i escriure capacita

els individus: és crucial per educar els

fills, per trobar feina i conservar-la, per

ser un consumidor actiu, per gestionar

la salut i aprofitar tot el que aporta el

món digital, tant des del punt de vista

social com laboral.

De tant en tant, aquests tres grups d’a-
lumnes han de realitzar unes proves ex-

ternes, obligatòries. Se’ls avalua la com-
petència lingüística. Són unes proves ri-
goroses, benintencionades, les mateixes
per a tothom, que tenen com a objectiu
disposar d’informació sobre els diferents
sistemes educatius i que pretenen millo-
rar els resultats dels nois i noies. Es recu-
llen els resultats dels vint-i-set països de
la Unió Europea i es classifiquen els dife-
rents estats segons el nivell que presen-
ten. La idea és anar més enllà dels
components cognitius de la lectura (és a
dir, de la descodificació de les paraules i
la comprensió dels textos) i abastar uns
altres aspectes, com ara la motivació i
l’interès per la paraula escrita. Del que es
tracta és d’aconseguir que les alumnes i
els alumnes siguin competents en lectura,
que llegeixin i, sobretot, que llegeixin per
aprendre.

Sigui com sigui, independentment de l’estratègia que
prepari l’ensenyant, si se’n volen sortir, els infants i
el jovent han de ser competents en lectura

El troba no gaire lluny, a la cafeteria. Allà, un

jove que amb prou feines té tretze anys lle-

geix concentrat un llibre que repenja da-

munt la taula. No aconsegueixo

desxifrar-ne l’autor ni el títol. Tant se val. En

aquesta edat, es llegeix tot el que cau a les

mans, perquè sobra la curiositat i el temps

transcorre lentament. (Estrella de Diego1)

Les nou del matí. A milers de quilòmetres
de distància entre si, tres mestres reben
els seus alumnes: «Bon dia!», «Bonjour!»,
«Goedemorgen!». Els nois i noies tenen
la mateixa edat; els mestres que els fan
classe, no, però tots tres comparteixen la
mateixa il·lusió. Avui, investigaran sobre
les fases de la lluna. Cadascun ha prepa-
rat una estratègia. Una mestra reparteix
al grup un text sobre la mitologia grega
de la deessa Artemisa, l’altra planteja
unes preguntes que cal contestar en pa-
relles fent una recerca a l’ordinador i el
tercer grup obre el llibre de text, fa lectura
individual i mira de contestar les pregun-
tes que hi ha al final de la lliçó. També
podien haver activat els coneixements
previs, haver vist un fragment d’alguna
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Direm que les proves no contemplen les
diverses realitats del nostre alumnat, el
medi social i cultural on es desenvolupa;
que la prova no hauria de ser la mateixa
per a tothom; que, amb la quantitat d’a-
lumnes immigrants que tenim a les aules,
el procés és més lent; etc.

Serà quan no ens quedin més arguments
per justificar la nostra baixada a l’Hades
que estarem en condicions d’acceptar
que hi ha alguna cosa que potser no fem
bé, ni com a mestres, ni com a escola, ni
com a país. Ens arremangarem i, com
que som positius i volem millorar, busca-
rem els informes comparatius amb els al-
tres països per esbrinar els motius de la
nostra situació, pas previ per saber com
podem posar-hi remei.

Finalment, llegirem i analitzarem els resul-
tats que publica la Comissió Europea mit-
jançant la xarxa Eurydice3 i també els dels
informes PISA4 i PIRLS5 del Ministeri d’E-
ducació, Cultura i Esports. De l’anàlisi que
en farem, se’n desprendran moltes dades
aclaridores, entre les quals destaquem les
tres següents:

tones que es passen els nois i noies
contestant preguntes sobre el que han
llegit i fent tota mena d’exàmens, sense
oblidar que, a l’escola, tenim organitza-
des unes sessions setmanals de foment
de la lectura a la biblioteca, els alumnes
participen en el programa «Padrins de
lectura», fan lectures obligatòries, llegei-
xen tota mena de textos amb el guiatge
del mestre, etc. 

La segona reacció és dubtar de les pro-
ves. Pensem que tenen certs paranys.
Ens qüestionem que allò que s’hi avalua
(la competència lingüística) sigui l’objectiu
principal de l’educació i hi afegim que,
com que són estandarditzades, no con-
templen els processos d’aprenentatge, el
treball cooperatiu o l’educació en valors,
per exemple. 

Després, ens plantegem, amb cert astora-
ment, què passarà quan els resultats ob-
tinguts es tradueixin en comparacions
entre centres educatius, quan siguin ob-
jecte d’anàlisi per part dels mitjans de co-
municació –no cal ser endeví, els
números tenen múltiples interpretacions–.
Com és previsible, els països que aposten
per invertir en educació –no cal mirar,
sinó, la migradesa del percentatge dels
pressupostos que s’hi dediquen a casa
nostra– augmentaran la seva cotització, el
seu prestigi, mentre que nosaltres en sor-
tirem afeblits i amb la reputació com a
professionals qüestionada. 

Això no obstant, alguna cosa grinyola.
Quan ens arriben els resultats de les
proves i ens en veiem a la cua, allunyats
de països (potser mitificats) com ara Fin-
làndia o Bèlgica, la nostra reacció inicial
és de sorpresa i de negació. No és pos-
sible –ens diem– que un de cada cinc
alumnes sigui incapaç de comprendre
un text escrit. No és possible, amb la
quantitat d’hores que dediquem a la lec-
tura de tota mena d’escrits, amb les es-

Incredulitat, dubtes, acceptació 
i anàlisi Es tracta d’aconseguir que les

alumnes i els alumnes siguin
competents en lectura, que lle-
geixin i, sobretot, que llegeixin
per aprendre
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Hi ha molta diferència entre el control
centralista obsessiu d’alguns països,
com ara l’Estat espanyol, on les admi-
nistracions locals hi tenen poca incidèn-
cia, amb l’actitud d’altres països, com
ara els nòrdics, que atenen les singulari-
tats de cada zona, descentralitzen i apli-
quen polítiques educatives municipals
més properes. 

A les proves PIRLS, l’Estat espanyol obté
513 punts. Els vint-i-cinc països que estan
en aquesta mostra que també pertanyen
a l’OCDE6 arriben als 538 punts de mit-
jana, mentre que els de la UE n’aconse-
gueixen 534. Les puntuacions més altes
són les obtingudes per Hong-Kong (571),
la Federació Russa (568) i Finlàndia
(568). Els resultats assenyalen que el per-
centatge d’alumnes excel·lents de l’Estat
espanyol (4%) és inferior al de l’OCDE
(10%) i que la proporció d’alumnes endar -
rerits (6%) és superior a la de l’OCDE.

A la majoria dels sistemes educatius no
apareix, o hi apareix escadusserament, la
idea de formació contínua i es busquen
resultats a curt termini, per l’ara i l’aquí,

Sistemes educatius diversos sense preveure el bé comú que significa
mirar més enllà.

També s’observa una gran preocupació
per les onades migratòries que, amb una
Europa sense fronteres, permet que es
produeixi un flux entre regions i fa que, a
les aules, hi hagi un gran nombre d’in-
fants que tinguin com a pròpia una llen-
gua diferent de la del país d’arribada.

Els països que obtenen uns resultats més
bons apliquen uns mètodes «multiestratè-
gics», en els quals el docent explica estra-
tègies de lectura diverses i les reforça
mitjançant el diàleg amb els alumnes, per
tal d’ajudar-los a comprendre el text. És el
que s’anomena ensenyament recíproc. En
aquesta línia avança el programa ILEC7

que es comença a aplicar en alguns cen-
tres de Catalunya. Es tracta de facilitar l’a-
prenentatge cooperatiu, que els nois i
noies aprenguin a fer preguntes i a inferir
les respostes, com també que siguin
conscients de «com aprenen» i quins me-
canismes han d’activar per comprendre
un text.

Lluny d’aquesta idea, es troben algunes
polítiques de països que només pensen a
formar ciutadans competitius, individualis-
tes i preocupats per connectar l’escola i el
món de l’empresa. És el cas de la
LOMSE,8 en el preàmbul de la qual po-
dem llegir, per exemple, aquestes frases
demolidores:

L’educació és el motor que promou la

competitivitat de l’economia i el nivell

de prosperitat d’un país. El nivell edu-

catiu d’un país determina la seva capa-

citat de competir amb èxit en l’arena

internacional i d’afrontar els desafia-

ments que es plantegen en el futur.

Competitivitat i economia són conceptes
que, a algunes persones, ens plantegen
dubtes, essent com som persones que

Els països que obtenen uns re-
sultats més bons apliquen uns
mètodes «multiestratègics»
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Dues dades que cal considerar dels infor-
mes sobre lectura són les que fan referència
al sexe dels lectors i al seu nivell econòmic. 

Pel que fa al sexe, la dada és significativa:
si les noies representen un 13% de perso-
nes que no tenen un nivell de comprensió
lectora suficient, els nois s’enfilen fins al
26%, és a dir, el doble. D’això, en podem
deduir que un de cada quatre nois no són
capaços d’interpretar un text escrit, inferir-
lo o resumir-lo. 

La segona dada confirma que el nivell so-
ciocultural incideix en els resultats. Així, els
fills i les filles de famílies que tenen una
posició confortable, que els acompanyen a
la biblioteca, els compren llibres i es preo-
cupen pel seu aliment cultural, obtenen re-
sultats més bons. És habitual que alumnes
de nivell sociocultural similar es concentrin
en la mateixa escola i això conforma una
línia educativa definida. 

Si hi afegim que el futur passa per la lectura
en pantalla i que aquesta lectura en panta-

Els alumnesapostem per una formació humanista
que s’aliï amb la felicitat que ens atorga
el coneixement de la cultura, l’art, la mú-
sica, etc. 

El mestres tutors constitueixen la peça
clau d’aquest engranatge, perquè són els
primers que detecten les dificultats que
pateixen determinats alumnes respecte a
la lectura. Els sistemes de formació són
variats, segons els països. Hi influeixen la
qualitat dels aprenentatges rebuts a la
universitat, les pràctiques més o menys
guiades, l’accés al centre educatiu, el ti-
pus de centre on es vagi a parar, la

Els mestres

col·laboració amb els companys, el se-
guiment i l’actualització dels coneixe-
ments, etc. 

En el nostre cas, hi ha, també, un ma-
lestar creixent per la càrrega laboral
cada cop més complexa, pel poc prestigi
social que tenim els docents i per la sen-
sació de disposar de pocs recursos i
ajuts. Mirem amb enveja les escoles
sueques o irlandeses, que gaudeixen de
mestres especialistes en lectura que sa-
ben com han d’actuar en casos de difi-
cultats lectores, mestres que poden
treballar amb un grup reduït d’alumnes,
amb el suport de les famílies i de l’Admi-
nistració educativa. 

Com que la formació universitària que re-
bem és insuficient, si volem reeixir, haurem
d’organitzar-nos i aprendre els mètodes
d’ensenyament de la lectura, assistir a cur-
sets, compartir seminaris i grups de treball,
formar-nos autònomament, amb la il·lusió i
l’entusiasme de què parlàvem al principi,
conscients que la millora passa per les
nostres mans. 

El mestres tutors constitueixen
la peça clau d’aquest engra-
natge, perquè són els primers
que detecten les dificultats que
pateixen determinats alumnes
respecte a la lectura
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Dues dades que cal considerar
dels informes sobre lectura són
les que fan referència al sexe
dels lectors i al seu nivell eco-
nòmic
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A FONSlla és més complexa i
exigeix una compe-
tència lectora més
acurada, el panorama
és preocupant. 

Si analitzem les da-
des sobre les comu -
nitats de l’Estat
espanyol, veiem que
els alumnes excel·lents no estan concen-
trats en determinats centres, ni tampoc els
estudiants endarrerits en altres. En tots
els centres espanyols hi ha alumnes
excel·lents, intermedis i endarrerits, cosa
que no passa en la mateixa mesura en
molts països de l’OCDE. Els centres privats
i concertats obtenen uns rendiments acadè-
mics una mica més elevats, perquè els nois
i les noies que hi acudeixen procedeixen
generalment d’entorns més afavorits, no
pas perquè els centres en si siguin millors.

Seguirem parlant de lectura perquè estem
convençuts que els nostres alumnes 2.0
mereixen que siguem bons mestres, que
els acompanyem en aquesta aventura
única que és la vida i que la puguin viure
feliços sense haver-los de tallar les ales.
Però, perquè això sigui possible, caldrà
que tots plegats ens mirem als ulls i apos-
tem per l’educació. I ho farem amb decisió,
molt millor que Orfeu, que va resistir sense
mirar enrere, però que, a última hora, va
dubtar i va veure com la seva esposa Eurí-
dice s’esvaïa al seu davant.

En aquest monogrà-
fic que teniu a les
mans, hem volgut
presentar-vos unes
experiències de per-
sones que cada dia
estan en contacte
amb els infants: l’Ul-
rica Brunberg, mes-
tra en una escola

municipal finlandesa; l’Ilse Reyskens, mes-
tra a Flandes; l’Edith Schwarze, mestra a
Àustria, i la Marie-Françoise Camps, mes-
tra a França. Són persones que estan con-
tentes i satisfetes de la seva feina i que
tenen la sort d’estar en escoles, ciutats i
països que han abocat esforços econò-
mics importants per aconseguir millorar els
nivells de comprensió lectora dels seus
infants i ho han aconseguit. A totes qua-
tre, el nostre agraïment per la seva col·la-
boració.9

1. E. de DIEGO (2010), «Veranos de lectura»,

suplement Babelia del diari El País, 14 d’agost.

2. Androulla Vasiliou és l’eurocomissària res-

ponsable de l’àrea d’Educació, Cultura, Multilin-

güisme i Joventut.

3. Eurydice és la xarxa europea d’informació so-

bre educació. Es tracta d’una xarxa institucional

creada per la Comissió Europea i els estats

membres l’any 1980 com a mecanisme estratè-

gic per impulsar la cooperació en l’àmbit educa-

tiu, tant a través de l’intercanvi d’informació

descriptiva de l’organització i el funcionament

NOTES

dels sistemes i les polítiques educatives euro-

pees, com en la realització d’estudis comparats

sobre temes d’interès comú.

4. L’informe PISA (Program for International Stu-

dent Assessment) es basa en l’anàlisi del rendi-

ment d’estudiants a partir d’uns controls que es

realitzen cada tres cursos i que tenen com a ob-

jectiu la valoració internacional de l’alumnat de

quinze anys.

5. PIRLS (Progress in International Reading Li-

teracy Study) és un estudi de l’Associació Inter-

nacional per a l’Avaluació del Rendiment

Educatiu (IEA) sobre les polítiques, les pràcti-

ques i els resultats educatius en més de sei-

xanta països d’arreu del món. Mesura les

tendències pel que respecta al rendiment en

comprensió lectora de les nenes i els nens de

quart d’educació primària (9 i 10 anys). Hi parti-

cipen aproximadament uns cinquanta països,

entre els quals hi ha l’Estat espanyol.
6. L’Organització per a la Cooperació i el Desen-
volupament Econòmics (OCDE) és una institu-
ció de cooperació internacional formada per
trenta-quatre estats que tenen com a objectiu
coordinar les seves polítiques econòmiques i so-
cials. També se’n diu «El club dels països rics».
7. LOMCE (Llei Orgànica per a la millora de la
qualitat educativa), més coneguda com a «Llei
Wert».
8. ILEC: programa d’impuls a la lectura que pro-
mou el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya.
9. Un agraïment especial, també, per a les per-
sones que ens han ajudat a entrar en contacte
amb les quatre mestres: Àlex Cossials, Ignasi
Centelles, Günther Lischka, Anna Lischka, Karin
Köbrunner, Johan Häggman, Catharina von
Schoultz, Josep Maria Ribot, Ludo de Vleess-
chauwer, Kolja Bienert, Melanie Loos i Pia Buller.
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del sistema educatiu (PISA,
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Els alumnes excel·lents no estan
concentrats en determinats cen-
tres, ni tampoc els estudiants en-
darrerits en altres. En tots els
centres espanyols hi ha alumnes
excel·lents, intermedis i endar -
rerits
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Combinar el mètode fonètic i el
mètode lèxic amb la utilització
d’ordinadors facilita l’aprenentatge
de la lectura de manera satisfactò-
ria. L’alumnat se sent motivat a es-
criure més textos, i més extensos,
si escriu en ordinadors que no
pas si escriu a mà. Dues accions
que permeten avançar els infants
en el procés que va seguint d’apre-
nentatge de la lectura són la lectura
diària en veu alta per part de l’en-
senyant i la lectura autònoma de lli-
bres de text i literatura de ficció.

PARAULES CLAU: mètode lèxic, mètode fonè-
tic, escriure per llegir, lectura en veu alta, acti-
vitats de lectura, avaluació.

- Com s’escriu «llavi»?

- Escriu ll en lloc de i.

- Ara he escrit v en lloc de b.

- Ja no està subratllada la paraula.

Finlàndia, a la lectura
mitjançant l’escriptura 
L’aprenentatge cooperatiu amb ordinadors
Ulrica Brunberg
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A FONSSóc mestra tutora d’una escola pública de
primària suecofinlandesa. Ser tutora im-
plica tenir responsabilitat sobre un grup
d’alumnes durant la major part del temps
que els nens i les nenes passen a l’es-
cola. Aquest curs he tingut al meu càrrec
l’alumnat de cicle mitjà i, amb mi, treballa
també una assistent escolar. En aquest
grup, hi ha disset alumnes d’estrats so-
cials diferents, la meitat dels quals tenen
el suec com a idioma matern i l’altra mei-
tat són bilingües, ja que, a casa seva, tan
aviat parlen en suec com en finlandès. Es
podria dir que aquest grup representa la
societat finlandesa actual. L’alumnat fa vint
classes de quaranta-cinc minuts per set-
mana. A la classe d’idioma nadiu (suec),
s’hi destinen set hores setmanals.

Tinc una maestria en Pedagogia i he cur-
sat els estudis a l’acadèmia d’Åbo, a la
ciutat de Vasa. A més, he estudiat espe-
cialitats de música i biologia. Puc dir que
la feina que realitzo em motiva i que dis-
poso de prou llibertat per planificar les
meves classes i organit-
zar-les. M’agrada prepa-
rar les classes juntament
amb el meu alumnat.
Les nostres referències
són tant els plans d’es-
tudi nacionals com els
estipulats pel municipi.
Definiria la meva feina
com una ocupació dinà-
mica en la qual em sento

apreciada per l’alumnat, els pares i la so-
cietat en general. Fa divuit anys que exer-
ceixo de mestra i sis han estat amb grups
de cicle inicial.

Mètodes de lectoescriptura

Als sis anys, els nens i nenes comencen
l’educació infantil, voluntària i gratuïta. Al
llarg d’aquest nivell, l’alumnat descobreix
les lletres de manera lúdica.

L’escola és obligatòria a Finlàndia a partir
dels set anys d’edat, que és quan es co-
mença a treballar amb les lletres d’una
manera més sistemàtica que durant l’e-
ducació infantil. A la majoria de les esco-
les, s’hi introdueix una lletra per setmana.
Els infants aprenen quin nom té cadas-
cuna, com sona, quina forma té i en qui-
nes paraules diferents la podem trobar.
També es facilita a l’alumnat textos diver-
sos on aquella lletra específica apareix
més sovint que les altres. Els nens i ne-
nes utilitzen quaderns i canten cançons

al·lusives a la lletra que
estan treballant. La dibui-
xen, la modelen amb
plastilina o la representen
amb el cos.

A Finlàndia, molts mes-
tres fan servir el mètode
fonètic per ensenyar a lle-
gir. Opinen que, en lec-
tura, es va de les parts al

tot, dels sons i les lletres a les paraules,
a les oracions i, finalment, als textos. La
comprensió del text es deixa per al final.
Uns altres mestres, en canvi, es decanten
pel mètode lèxic. Seguint aquesta ten-
dència, al contrari que en el cas anterior,
es parteix del text per arribar, al final, a
identificar les lletres dins del text amb el
qual s’ha treballat. Si, a l’ensenyament,
es combinen parts dels dos mètodes, d’a-
cord amb les necessitats de l’alumnat,
aquest tindrà més oportunitats i més bo-
nes de millorar la lectura.

Seguint les tesis d’Arne Trageton

El meu alumnat fa servir un mètode inno-
vador que ens ha donat molt bons resul-
tats. Escriu util itzant ordinadors per
aprendre a llegir.

L’any 1998, l’Arne Trageton, investigador i
pedagog, ja sostenia que l’escola hauria
de posar èmfasi en l’aprenentatge de l’es-
criptura a través de l’ús d’ordinadors. Tra-
geton estava convençut que els infants
que comencessin a llegir escrivint en ordi-

La feina que realitzo em
motiva i disposo de prou
llibertat per planificar
les meves classes i orga-
nitzar-les. M’agrada
preparar les classes jun-
tament amb el meu
alumnat

Es comença a treballar amb les
lletres d’una manera més siste-
màtica que durant l’educació
infantil. A la majoria de les es-
coles, s’hi introdueix una lletra
per setmana
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després ho dictarà a l’ensenyant perquè
ho transcrigui.

Al llarg dels primers anys d’escola, amb
prou feines es fa èmfasi en l’ortografia ni
en com es construeixen les oracions. El
més important és el contingut i aconse-
guir que les nenes i els nens gaudeixin
escrivint. De mica en mica, i d’acord amb
les possibilitats de cada escolar, vaig re-
passant amb ells alguns conceptes (hi ha
d’haver un espai entre paraula i paraula;
al començament de cada oració, s’escriu
amb majúscula; quan una oració s’acaba,
s’hi posa un punt al final; etc.). La revisió
ortogràfica de l’ordinador ajuda l’alumnat a
adonar-se de si les paraules estan ben es-
crites o no, i les opcions que ofereix
aquesta revisió ortogràfica generen discus-
sions entre el meu alumnat sobre si una
paraula caldria escriure-la de tal manera o
de tal altra. 

He demanat al meu alumnat que utilitzi la
digitació correcta quan faci servir el teclat.
Per això, hem recorregut a diferents pro-
grames d’ordinador i a uns altres que hi
ha a la xarxa. Quan els infants han acabat
el text, n’imprimeixen dos exemplars i des-
prés treballen de manera independent per

bons que el grup de control. Tant l’escrip-
tura a mà com els textos escrits pel pri-
mer grup van ser millors que els del grup
de control. Es va poder constatar també
que l’alumnat del primer grup havia escrit
més a poc a poc si ho feia a mà, però
més ràpidament a l’ordinador. La tesi
d’Arne Trageton que caldria aplicar el mè-
tode de llegir a través de l’escriptura coin-
cideix amb els plans nacionals d’educació
de Finlàndia.

Incentivo el meu alumnat perquè trobi el
gust per l’escriptura. Els infants redacten
tipus de textos diferents, com ara contes,
poemes i escrits de divulgació o exposi-
tius. A l’escola on treballo, tenim un accés
il·limitat a quinze ordinadors que estan a
disposició dels nois i noies.

Treball cooperatiu

Normalment, els infants escriuen a l’ordi-
nador per parelles i s’ajuden mentre tre-
ballen el contingut, l ’or tografia i  la
composició del text. L’alumnat entrena
també les seves habilitats interpersonals
quan cada parella s’ha de posar d’acord
sobre què hi posarà, quin tipus de lletres
utilitzarà i com el redactarà. Els nois i
noies que encara no saben escriure rea-
litzen una cosa que jo anomeno «escrip-
tura de piano», que podria explicar com
es pot escriure jugant amb el teclat. Això
no obstant, aquest alumnat ha de ser
conscient del que està escrivint, ja que

nadors obtindrien textos més bons que
uns altres alumnes que haguessin co-
mençat a escriure a mà. Les afirmacions
de Trageton es van confirmar després
d’un experiment en què un grup d’infants
que havia usat el mètode de llegir escri-
vint a l’ordinador obtingués resultats més

Al llarg dels primers anys d’es-
cola, amb prou feines es fa èm-
fasi en l’ortografia ni en com es
construeixen les oracions

Imatge 1. Exemple d’«escriptura de piano», amb la traducció de la mestra
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il·lustrar-lo. Per fer-ho, els nens i nenes
poden usar una càmera fotogràfica digital.
De vegades, fan les fotos primer i es-
criuen els textos que les descriuen des-
prés. Exposem els textos al mural de
classe perquè tothom els pugui llegir i mi-
rar-ne les il·lustracions. Si l’alumnat hi
està d’acord, llegeixo els escrits en veu
alta per a tothom.

El portafolis personal 

Tots els textos es guarden en carpetes
que pertanyen a cada infant, en les quals
s’aprecien els progressos que ha seguit
cadascú (imatge 2).

Els avantatges d’escriure a l’ordinador
són molts; per exemple: és senzill editar
els textos, això em facilita discutir-los amb
els meus alumnes i proposar-los canvis,
perquè no han d’esborrar, sinó simple-
ment moure paràgrafs d’un lloc a un altre,
o treure’n o posar-ne parts aquí o allà. Els
escrits són més fàcils de llegir i els infants
poden llegir tant els seus com els dels
companys i companyes, a més de fer-se
suggeriments entre si. Pel que respecta a

la presentació, el resultat final és igual per
a tothom, perquè tots els treballs s’impri-
meixen. 

Els nens i nenes se senten motivats i es-
criuen més textos, i aquests textos són
més extensos. La meva impressió és que,
particularment, els nois treuen més profit
de poder escriure en ordinadors. El des-
envolupament motriu dels nois és més
tardà que el de les noies, per això ells es-
criuen molt més en ordinadors del que
haurien fet a mà.

Lectures de ficció 

Amb el meu alumnat, utilitzo llibres de
lectura. Són llibres amb escrits que estan
pensats per al nivell dels infants. Ells i jo
repassem els textos, parlem del contingut
i de les paraules de les quals desconei-
xem el significat. Després, han de repas-
sar el seu escrit diverses vegades a
casa. Aquesta tasca de lectura es realitza
dues o tres vegades per setmana. La
idea és que l’alumnat em llegeixi en veu
alta el text que ha estudiat a casa mentre
els companys i les companyes treballen
en altres feines. Intento, la majoria de ve-
gades, que tots els infants tinguin l’opor-
tunitat de fer-ho.

A les meves classes, em serveixo de lite-
ratura de ficció i, segons com, de diaris.
Quan llegim literatura de ficció, ho fem en
grups petits, i en cada grup les criatures

s’alternen per llegir en veu alta. Després
de la lectura, escriuen, habitualment, al-
gun tipus de ressenya de cada llibre.

A classe, sempre hi tinc un llibre de litera-
tura de ficció. Cada dia, els llegeixo en
veu alta. Abans de llegir, discutim la lec-
tura del dia abans per repassar el que ha
succeït a l’obra. Després d’una nova lec-
tura, ens preguntem: «Què et sembla que
passarà després?» o «Com creus que va
pensar el personatge principal?». Als pa-

Tots els textos es guarden en
carpetes que pertanyen a cada
infant, en les quals s’aprecien
els progressos que ha seguit ca-
dascú 
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Imatge 2. La Stella i la Julia miren la seva carpeta i rellegeixen textos antics que
elles mateixes han escrit
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res i mares, els solc animar perquè llegei-
xin per als seus fills i filles, els dono con-
sells sobre llibres adequats i mantinc
reunions amb ells que tracten sobre la
lectura.

Els infants poden agafar llibres en prés-
tec, tant de la biblioteca escolar, que dis-
posa d’una gran quantitat de títols, com
del bibliobús, que visita l’escola dues ve-
gades al mes. Els llibres que s’agafen en
préstec els utilitzem per fer-ne una lectura
silenciosa. Algunes d’aquestes obres se
les poden endur a casa.

L’avaluació periòdica

Pel que respecta a la lectura, l’escriptura i
la parla, les capacitats de cada escolar
s’avaluen a partir del cicle inicial i dues
vegades al llarg de cada curs. Amb el re-
sultat de l’avaluació, s’elabora un informe
acadèmic i una qualificació anual. A més,
un cop l’any, es manté una xerrada amb
les famílies sobre el desenvolupament
dels seus fills i filles. 

El tècnic d’educació especial realitza
unes proves a l’alumnat de cicle inicial,

en les quals s’avalua quantes lletres sap
cada escolar i si els infants estan comen-
çant a llegir o ja en saben. Cada any, du-
rant la primavera, es realitzen proves a
tots els escolars, en el transcurs de les
quals s’avalua la lectura (la capacitat de
saber llegir, la velocitat i la comprensió
lectores) i l’ortografia. A classe, solc pas-
sar proves per valorar la comprensió de
lectura del meu alumnat i dictats per ava-
luar-ne l’ortografia. Els dictats són textos
curts que els infants entrenen a casa i
que després escriuen quan els els dicto a
classe. 

Si algun nen o nena hi mostra dificultats,
té la possibilitat de rebre sessions de su-
port o d’ajuda de l’especialista en educa-
ció especial. El nostre especialista fa dues
sessions a la setmana amb l’alumnat del
meu grup.

L’especialista en educació especial sol tre-
ballar amb els nens i les nenes de manera
individual o amb un grup reduït. Per millorar
l’aprenentatge de la lectoescriptura, seria
ideal que el grup tingués accés a l’especia-
lista durant més hores a la setmana. 

A la meva classe, sempre hi tinc
un llibre de literatura de ficció.
Cada dia, els llegeixo en veu
alta

Imatge 3. Textos que la Stella ha creat al llarg de tot el curs
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Si poguéssim disposar de l’especialista du-
rant més temps, tindríem l’oportunitat de
fer-li consultes, en cas que fos necessari.
Treballar amb un col·lega, o professor asso-
ciat, oferiria perspectives noves a la nostra
tasca i també seria avantatjós si el grup es
pogués dividir algunes hores a la setmana

per donar l’oportunitat a l’ensenyant de dis-
posar de més temps per a determinats
alumnes.

Els ordinadors, els telèfons mòbils i els
recursos d’aprenentatge en línia són a
l’abast de les noves generacions. Ja no
es tracta de preguntar-se si els mestres
o les escoles volen fer ús d’aquestes ei-
nes. L’habilitat en la utilització de mate-
rials digitals apareix en el nostre pla
nacional d’estudis i això significa que te-

L’era digital ja és el món real 
dels infants

nim el deure de fer ús d’aquesta nova
tècnica perquè sigui utilitzada com a ma-
terial didàctic en qualsevol tipus d’apre-
nentatge. 

HEILÄ-YLIKALLIO, R.; HÄGGBLOM, J. (2011):
Intelligent på tangent: En handbok för lärare.
Vasa: Pedagogiska Fakulteten. [Traducció del tí-
tol: Intel·ligent a través del teclat: Un manual per
a Mestres.]
TRAGETON, A. (2005): Att skriva sig till läsning:
IKT i förskoleklass och skola. Estocolm: Liber
AB. [Traducció del títol: Llegir a través de l’es-
criptura: Tecnologies de la informació i la comu-
nicació en l’educació preescolar i l’escola.]

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

HEM PARLAT DE:
- Aprenentatge de la lectura.
- Estratègies d’escritura.
- Ús de l’ordinador.

AUTORA

Ulrica Brunberg
Institutgränd. 
Borgå (Finlàndia)
ulrica.brunberg@porvoo.fi

Aquest article fou sol·licitat per
GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA

el mes de desembre de 2012 i ac-
ceptat el mes d’abril de 2013 per
ser-hi publicat.

Pel que respecta a la lectura,
l’escriptura i la parla, les capa-
citats de cada escolar s’avaluen
a partir del cicle inicial i dues
vegades al llarg de cada curs

mailto:ulrica.brunberg@porvoo.fi
http://www.epysteme.org
mailto: info@epysteme.org
http://www.orangeschool.us
mailto: info@orangeschool.us


significat. La llengua ha de ser la llengua
del propi nen. Fins i tot els nens que no
saben llegir i escriure per expressar-se,
també tenen interès pel llenguatge i la co-
municació.

La rotllana

Partim de la rotllana. Allò que els nens
s’expliquen en el cercle els uns als altres,
el mestre ho escriu i ho exposa visual-
ment amb el suport de dibuixos. Aquest
escrit diari que es genera en la rotllana,
configura el diari de classe

La lectura i l’escriptura van del bracet. Si es permet a l’infant ser el pro-
tagonista dels seus propis textos lliures i aquests escrits es compar-
teixen, es discuteixen i es difonen garantim un procés natural en el que
la motivació juga un paper principal.

PARAULES CLAU: lectura, escriptura, mètode natural, impremta, rotllana, diari de classe.

A FONS Flandes: el text
lliure, punt de
partida del treball 
a l’aula 
Ilse Reyskens

A l’escola treballem d'acord a la pedago-
gia de Célestin Freinet. La lectura es rea-
litza a través d'un procés natural, i
entenem que l’interès de l’alumne és fo-
namental.

Aprendre a llegir partint de la pròpia llen-
gua i els textos que els infants creen ga-
ranteix una major participació i fa que
l’aprenentatge sigui molt més significatiu i
interessant.

Del que es tracta és que vinculin les gra-
fies de les lletres, els símbols, amb el seu
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Per a l’aprenentatge sempre usem només lletres de pal,
no d’un altre tipus. Els infants recorden, reconeixen i
aprenen amb aquestes lletres

En tots els dibuixos, el text hi és, sempre es pot
tornar a llegir (o intentar-ho)

En un racó de la classe poden fer jocs de llenguat-
ge, com aquest en el que el tema és la policia

Confegim lletres amb botons amb el model al davantS’intenta que els alumnes i les alumnes d’educació
infantil escriguin de forma correcta

També és lectura seguir un full d’instruccions

Ils
e 

R
ey

sk
en

s

25



A FONS

Guix 395 | Juny 2013

26

Tot el que els infants experimenten i ex-
pressen queda escrit, i així pot ser guar-
dat i pot ser llegit per una altra persona.
El llenguatge escrit té un objectiu clar: co-
municar. Aquest objectiu és bàsic. Als
nens, mitjançant aquests escrits, se'ls
anima a provar i experimentar també amb
les lletres, sons... Estan començant a en-
devinar i a llegir, intentant evolucionar cap
a la forma correcta de la lectura, vinculant
el so adequat a cada grafia

En el primer any, l’objectiu és la conversa
diària al voltant de les idees i textos que
utilitzaran més tard per aprendre a llegir i
escriure. Això és viure la lectura i l'escrip-
tura, el mètode natural.

El text lliure

Els textos lliures són una part important
de la nostra llengua. El text és una ex-
pressió i un mitjà de comunicació. És ne-
cessari que es faci quelcom amb els
textos perquè són el punt de partida per
al treball a l'aula. Els nens i nenes tenen,
des del principi, la possibilitat d'expressar-
se. Primer, fan dibuixos abstractes, línies,

gargots...  Per a nosaltres i per a tots els
qui es relacionen amb ells no es tracta,
només, de saber què signifiquen aquests
dibuixos, però igualment els fem la pre-
gunta: què has dibuixat aquí? Què has
escrit?

El nen té l'oportunitat de dir-li a la mestra
que escrigui el text que li explicarà amb
les seves paraules, literalment. El text
anirà a casa o serà exposat a l'aula. Qual-
sevol persona que ho llegeixi li pot parlar,
per exemple: «Has dibuixat el mar».

L’infant estarà content de veure que el seu
dibuix abstracte, gràcies a les paraules
escrites per la mestra, té el mateix signifi-
cat per a tothom.

És una evolució. Primer, els gargots i des-
prés dibuixos molt més reconeixedors. Tot
i així, com que la mestra ha escrit el que
el nen ha dit, és fàcil d’identificar el signi-
ficat del dibuix. Les primeres produccions
són paraules –«és el mar»– i després
quan són més grans pot ser una frase
més llarga, com una història. I després?

Quan comencen a escriure per si matei-
xos solen començar per paraules
(«MAR»). Sovint l’escriuen malament,
perquè del mètode natural primer usen
una escriptura fonètica. Com ho diuen ho
escriuen, i a l’inrevés. La lectura i l'escrip-
tura no estan aïllades una de l'altra, estan
vinculades.

Durant el primer grau i fins a l'ensenya-
ment de l'escriptura amb normes (so curt
i so llarg, excepcions...), es treballa a
partir dels textos dels mateixos infants.
Aquests textos lliures es queden a l’aula,
en lloc ben visible, per seguir ajudant en
el procés. Els textos es pengen al taulell i
són discutits pel grup classe. S’analitzen
i s’observen el contingut i la forma, l’es-
tructura de l'oració i l'ortografia. El con-
tingut d'un text és almenys tan important
com la manera com està escrit. Per tant,
la lectura i l’escriptura significativa van
de la mà.

Més tard, també treballem amb diferents
tècniques d'impressió, algunes clàssiques
(impremta amb tipus de plom) d’altres
més noves (ordinador), i els textos dels
alumnes es reparteixen, es comenten,
s’editen. 

Aquesta és una forma de fer l’escriptura
significativa, un mitjà de comunicació. Tre-
ballar i valorar els seus propis textos els
estimula! 

En el primer any, l’objectiu és
la conversa diària al voltant de
les idees i textos que utilitzaran
més tard per aprendre a llegir i
escriure

Sovint l’escriuen malament, per-
què del mètode natural primer
usen una escriptura fonètica.
La lectura i l’escriptura no estan
aïllades una de l’altra, estan
vinculades
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El procés d’aprenentatge 
de la lectura a Austria
Competències prèvies i importància 
en l’aprenentatge de la llengua escrita
Edith Schwarze

El sistema educatiu austríac té un any d’escolarització obligatòria abans de la primària als sis anys. La coordi-
nació entre l’educació infantil i l’educació primària, la incorporació progressiva al centre, l’atenció a la diversitat
i la importancia de la lectura com a base de l’aprenentatge són aspectos clau.

PARAULES CLAU: lectura, escriptura, sistema educatiu austríac, educación infantil, metodología d’aprenentatge, biblioteca, escola primària, coordinació 
etapes educatives.

E
di

th
 S

w
ar

ze

El sistema educatiu austríac es compon
d’un any d’educació infantil (per a més
petits de 6 anys) que, després d’haver fet
els 6 anys (data clau: 31 d’agost), va se-
guit d’un cicle escolar que, almenys, dura
nou cursos. Aquest període s’inicia amb
l’ingrés a la Volksschule (escola primària i
primers cursos de secundària), que es di-
videix en: ensenyament elemental 1 (pri-
mer i segon graus) i ensenyament
elemental 2 (tercer i quart). La durada de
l’ensenyament elemental 1 pot ser d’entre
dos i tres anys. En acabar el quart grau,
té lloc el pas a l’ensenyament secundari,
anomenat Neue Mittelschule (escola co-
muna de secundària per a alumnes de 10
a 14 anys creada l’any 1979) o AHS (es-

cola d’ensenyament general superior). El
nombre màxim d’alumnes per classe és
vint-i-cinc. Per regla general, a l’escola
primària, imparteix la classe un sol pro-
fessor o professora, si bé en algunes as-
signatures la feina educativa es reparteix
entre dos docents. Cal remarcar que les
assignatures de manualitats i religió són
impartides per professorat especialitzat
en aquestes matèries.

En els dos primers cursos, els logopedes
contribueixen també a millorar el procés
d’aprenentatge de la llengua escrita, al
qual es dedica una hora setmanal. A més,
els infants procedents de famílies d’immi-
grants assisteixen a classes de reforç en la
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aules i uns cent trenta alumnes. Els profes-
sors i les professores que hi imparteixen
classes han cursat un cicle de formació de
tres anys (sis semestres) a l’Escola Supe-
rior de Pedagogia, cicle que atorga la di-
plomatura de Magisteri. Així mateix, s’hi
poden realitzar cursos de formació com-
plementaris i màsters de postgrau que es
combinen amb la pràctica laboral.

Pel que es refereix al procés d’aprenen-
tatge de la lectura a Àustria, no els en puc
donar cap visió general. Les tasques do-
cents i educatives del pla d’estudis aus-
tríac, com també la implementació de
l’estàndard formatiu, van a càrrec dels do-
cents. En aquest sentit, únicament hi puc
aportar un enfocament personal segons les
meves pròpies experiències. Em baso en la
formació complementària que he rebut i en
la literatura especialitzada en la matèria.

Abans de començar l’escola

Les competències prèvies rellevants per a
l’aprenentatge de la llengua escrita ja s’en-
senyen a l’educació infantil. Abans que les
nenes i els nens ingressin a l’escola, ens
posem en contacte amb els jardins d’infàn-
cia i instem que tots els nous alumnes visi-
tin la nostra institució unes quantes
vegades, a fi de poder-los conèixer i facili-

El procés d’aprenentatge 
de la lectura

tar-los la transició d’un nivell educatiu al
següent. Per aquest motiu, les criatures
d’educació infantil prenen part a les nos-
tres classes, s’habituen als nous entorns,
coneixen el professorat, fan amistats i po-
den afirmar orgulloses que ja són «alum-
nes de l’escola». Això comporta també un
període d’observació per al professorat, en
el qual pot entaular converses o bé, en de-
terminats casos, discutir les possibles me-
sures addicionals que caldrà prendre de
cara a la fase d’ingrés a l’escola.

Fase d’ingrés a l’escola 

Des del començament mateix de l’escola-
rització, es consideren les diferents situa-
cions de partida de cada infant, atès que
la «fase d’ingrés a l’escola» prescrita per
llei (unes vuit setmanes) necessita diver-
sos períodes d’adaptació. Amb aquesta fi-
nalitat, es proposen ofertes educatives
comunes o diferenciades que reforcen les
habilitats prèvies per a l’aprenentatge de
la llengua escrita, entre les quals hi ha so-
bretot l’ensenyament de la consciència fo-
nológica (imatges 1 i 2). Aquest concepte
al·ludeix a la capacitat de reconèixer i
identificar els segments individuals de la
llengua. Per aquest motiu, des del comen-
çament de l’escolarització, es presta una
atenció especial a aquest aspecte. S’hi
duen a terme les activitats següents:

Exercicis per adquirir consciència fono-
lògica en un sentit ampli (identificar pa-
raules amb rima, nombre de síl·labes

seva llengua materna (en el nostre cas, en
albanès i serbocroata), que són impartides
per professorat nadiu de cadascuna d’a-
questes llengües. La nostra escola és una
institució d’ensenyament públic amb vuit

Imatges  1 i 2. Exercicis per treballar la consciència fonològica
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d’una paraula, segmentació sil·làbica,
etc.).
Exercicis per adquirir consciència fono-
lògica en un sentit específic (identificar
sons inicials, sintetitzar els sons en pa-
raules, intercanviar síl·labes, identificar
sons finals, etc.).
Exercicis per fer la recodificació fono-
lògica. (combinació ràpida de lletres,
sons i relacions), que es practiquen
també a l’educació infantil mitjançant
exercicis de designació ràpida d’objec-
tes gràfics o colors, etc. 
Exercicis per educar la retenció audi-
tiva (els representants fònics de la se-
qüència alfabètica hauran de romandre
a la memòria operativa fins que es
combinin tots els sons necessaris per
formar una paraula).
Exercicis per percebre la figura i el
fons, auditius i visuals.
Dedicar molt de temps a la lectura en
veu alta i practicar l’entorn creatiu de la
llengua (poemes, contes il·lustrats, can-
çons, etc.).
Exercicis rítmics.
Exercicis sobre la relació entre l’espai i
la situació.

Exercicis amb sèries.
Exercicis grafomotrius preparatoris.

Informar àmpliament els pares i les mares
sobre els continguts d’aquesta fase d’in-
grés a l’escola esdevé una tasca fona-
mental. A les criatures que ja saben llegir
o que mostren interès per aconseguir-ho,
se’ls facilita el material corresponent per-
què l’utilitzin a voluntat i reben ajut indivi-
dualitzat per par t dels «tutors» i les
«tutores» (alumnes de nivells superiors) o
bé per part dels docents.

Selecció de la seqüència alfabètica (co-
mençant per les vocals, seguint per les
consonants de pronúncia sostinguda i
acabant pels sons oclusius i els sons
de doble vocal), és a dir, del que és
més fàcil al que és més difícil.
Pronúncia de síl·labes, separació sil·là-
bica correcta dibuixant arcs, senyalitza-
ció de vocals.
Construcció sistemàtica de l’estructura
morfològica (divisió sil·làbica conse-
güent mitjançant paraules de fonètica
senzilla i de fonètica complicada).
Construcció sistemàtica de la frase
(formulació de preguntes i d’exerci-
cis per produir autònomament en
lloc de reproduir, familiarització amb
les diferents terminacions verbals,
etc.).

Concepte didàctic del programa
d’aprenentatge de la lectura

Algunes de les activitats que es proposen
són:

Llegir en veu alta, explicar històries, po-
sar el llenguatge en el punt de mira, ex-
plicar als infants que els missatges de
la segona a la primera persona, etc. es
poden expressar, dibuixar, llegir i es-
criure com a caràcters gràfics.
Assignar un so a cada caràcter gràfic.
Pronunciar lentament (aprendre a sinte-
titzar els sons en paraules o llegir pa-
raules fonèticament).
Separar síl·labes (amb tot el cos, dibui-
xant arcs entre elles, etc.).
Identificar les vocals de les síl·labes.
Exercicis de reforç de la musculatura
bucal (bufar, mastegar, enrotllar la llen-
gua o fer-la petar, provar sons i obertu-
res bucals diferents, etc.).
Practicar l’anàlisi òptica i acústica dels
sons (objectes, imatges, paraules,
premsa, etc.).
Designació ràpida dels grafemes.
Pràctica individual assistida per «tutors»
(alumnes de nivells superiors) (imatge 3
a la página següent).
Aprendre les «estratègies de descodifi-
cació» (identificació de paraules mitjan-
çant l’ús d’analogies, variació del so
vocàlic, cerca de les parts conegudes
de les paraules, etc.), a fi de millorar la
velocitat de lectura.
Conformació sistemàtica d’un vocabu-
lari visual.

Concepte metodològic de les
classes d’aprenentatge de lecturaLes tasques docents i educatives

del pla d’estudis austríac, com
també la implementació de l’es-
tàndard formatiu, van a càrrec
dels docents
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A les primeres classes, es dedica una
hora setmanal a fomentar l’aprenentatge
de la llengua escrita, activitat que va a cà-
rrec de les logopedes. 

L’alumnat de nivells superiors col·labora
en el temps diari dedicat a la pràctica de
la lectura i en les seccions d’aprenentatge
obert de les aules. Els pares i les mares
també ajuden a fomentar la lectura a l’es-
cola, de manera que els infants puguin
llegir textos curts en poc temps. 

L’alumnat que segueix un procés d’apre-
nentatge més lent o que avança amb difi-
cultats en els graus superiors és ajudat
mitjançant unitats addicionals de foment
de la lectura. En aquest sentit, també s’u-
tilitzen programes informàtics que es po-
den adaptar individualment a cada procés
d’aprenentatge.

A la nostra institució, intentem oferir un
ensenyament diferenciat als infants que
presenten condicions prèvies d’aprenen-
tatge diferents. Per aquest motiu, la
transmissió de continguts lectius cons-
tructius s’alterna amb la possibilitat de
portar-los a la pràctica i aprofundir-hi,
sobretot mitjançant una acció concreta i
autònoma. També la visita regular de l’a-

Perspectiva

Foment de l’aprenentatge 
de la llengua escrita

A més, a l’alumnat, se li demanarà que
redacti textos lliures de producció pròpia
(llibres, històries i poemes propis) i, poste-
riorment, que els llegeixi en veu alta. Els
ajuts dels nois i noies de nivells superiors,
com també els dels pares i mares, contri-
buiran a satisfer les necessitats indivi-
duals i adequar-se als distints ritmes
d’aprenentatge.

Biblioteca d’aula 

A la nostra institució, cada classe disposa
d’una biblioteca a la qual pot accedir lliure-
ment cada escolar (llibres d’aventures, di-
vulgatius, enciclopèdies, etc.) i en pot
agafar prestats exemplars en qualsevol mo-
ment. De tant en tant, els infants de cada
classe llegeixen un (mateix) llibre conjunta-
ment, a més de dedicar cada dia un temps
a la lectura silenciosa. 

La lectura en veu alta es reserva, en canvi,
per als discursos, per a les presentacions
de llibres o bé per adquirir coneixements
generals.

Biblioteca escolar

Conté sobretot llibres divulgatius. Cada
tema és presentat en funció dels distints
nivells de lectura, la qual cosa permet que
hi hagi una manera de procedir individual
a la classe al voltant d’un tema comú.
També es realitzen visites periòdiques a
biblioteques públiques.

L’objectiu de la classe d’aprenentatge de
lectura impartida a primer grau és captar
el principi alfabètic i aconseguir arribar a
una comprensió bàsica de l’estructura for-
mada pel fonema i el grafema.

Segons el pla horari, cada grau escolar
consta de set unitats didàctiques destina-
des a la classe d’alemany. L’objectiu es-
sencial del primer grau és aprendre a
llegir i escriure. Uns altres objectius seran
aconseguir una primera memorització del
vocabulari visual i millorar la velocitat lec-
tora de cada escolar. Aquestes competèn-
cies s’ampliaran i s’aprofundiran en el
segon grau, a més d’intensificar la lectura
de textos i llibres curts. 

Recursos i objectius essencials

Imatge 3. Lectura acompanyada per alumnes de cursos superiors
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A FONSlumnat de l’escola al jardí d’infància, en
la qual es llegeixen en veu alta llibres
il·lustrats amb l’assessorament de cada
tutor assignat, forma part de la pràctica
activa (imatge 4).

Llegir correctament és una competència
essencial per aprendre, per la qual cosa,
en aquest apartat, no es poden estalviar
recursos. L’assistència i l’ajut en el pro-
cés d’aprenentatge de la lectura no s’ha
d’aturar en acabar el primer grau. En
aquest aspecte, caldrà tenir en compte la
situació de partida diferent de cada es-
colar. 
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A França, ens sentim orgullosos de la nostra educació infantil. Per a bé
o per a mal, pensem que és única i que som l’enveja de tot Europa.
Creuem el llindar d’una classe normal i vegem, damunt del terreny,
aquesta suposada especificitat francesa.  

PARAULES CLAU: educació infantil, lectura, organització, aprenentatge, classe, biblioteca. 

Llegir abans de
primaria a França…
Què vol dir?
Marie-Françoise Camps
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A FONS La lectura i el llibre serviran de fil conduc-
tor per descriure l’organització i les ges-
tions que s’han dut a terme a l’educació
infantil.

Quan falten deu minuts per a les nou del
matí, la porta de l’escola ja és oberta per
a un ATSEM (Agent Territorial des Écoles
Maternelles, «agent territorial de servei
dels centres d’educació infantil») i per als
pares i les mares que acompanyen els in-
fants a les classes. L’acollida dura aproxi-
madament quinze minuts, un lapse de
temps per arribar-hi, instal·lar-s’hi i fer la
transició progressiva entre casa seva i el
centre docent. La jornada escolar és de
sis hores, quatre dies per setmana.

En aquest centre de cinc classes d’educa-
ció infantil (una estructura clàssica molt
difosa), l’equip pedagògic ha optat per
bar rejar edats diferents a les aules. Així,
en cadascuna hi ha vint-i-vuit alumnes
d’entre 3 i 5 anys, una mestra funcionària
que cobra de l’Estat i una ATSEM pagada
per l’Administració municipal (acostumen
a ser dones, ja que en totes dues profes-
sions hi ha més representants del gènere

En aquest centre de cinc classes
d’educació infantil (una estruc-
tura clàssica molt difosa), l’equip
pedagògic ha optat per barrejar
edats diferents a les aules
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ment. Allà, s’hi ha col·locat una pissarra,
murals i un expositor de llibres d’actuali-
tat, damunt del qual hi ha tres prestatges
(literatura, ciències i art) amb els llibres
acabats de llegir. Al llarg de tot el dia, s’al-
ternen els agrupaments i els tallers. El pa-
trimoni comú de la classe es construirà
en base a aquests agrupaments. A les ac-
tivitats rituals com ara el cant, els comp-
tes, els noms, les dates, etc., s’hi
afegeixen activitats de descoberta, com
ara l’observació d’un experiment, la lec-
tura d’un llibre, la presentació d’un objecte
tècnic, etc. 

A partir d’aquesta experiència comuna,
es proposen tallers als infants. La litera-
tura ocupa un lloc important en aquests
agrupaments, per això cada dia s’hi llegei-
xen un o dos contes, sobre els quals s’o-
bre un debat a continuació.
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femení). L’acollida constitueix un moment
d’intercanvi interindividual entre persones
adultes i infants. Aquests últims es mouen
lliurement per la classe i trien una activitat
entre les que es proposen i que troben
allà mateix, damunt les taules, però, so-
bretot, als «racons» temàtics habilitats a
l’aula (jocs de rol, jocs de construcció, bi-
blioteca, etc.).

El racó de la biblioteca

A la gran majoria de les aules, hi ha un
racó de la biblioteca equipat en funció de
les opcions de l’ensenyant, però també
uns altres recursos, com ara la biblioteca
de l’escola, la presència d’una media-
teca municipal propera, etc.

Aquest racó representa una primera
presa de contacte amb el llibre. Una ca-
tifa, algun coixí, un prestatge o dues cai-
xes grosses a terra on les criatures es
poden instal·lar quan no són en algun ta-
ller d’activitat dirigida. Allà, s’hi fomenten
les primeres activitats de classificació de
llibres. La biblioteca s’endreçarà periòdi-
cament: els llibres de contes junts, els lli-
bres d’animals junts, les revistes també
juntes, etc. Així, les publicacions són tria-
des minuciosament per poder mantenir

aquest ordre, encara que, sotmeses a la
manipulació de les manetes de les criatu-
res, no sobreviuen durant gaire temps.
Aquesta organització té com a objectiu el
descobriment i la familiarització amb l’ob-
jecte, com també l’intercanvi lliure entre
els infants. Per tant, és important limitar
els preceptes de cura i acceptar-ne la de-
gradació. Això comporta poder-los substi-
tuir i completar-ne la col·lecció de manera
periòdica.

Els municipis han de proporcionar mate-
rial a les escoles, i els mitjans de què dis-
posen són una variable essencial. La
meva és al centre de la ciutat de Montpe-
ller, a prop de centres culturals com ara
una gran mediateca, amb un centre de re-
cursos escolars que presta al col·legi, per
al curs, tres llibres per alumne, sense tenir
en compte els préstecs docents (seixanta
llibres per a dos mesos). D’altra banda, el
nostre ajuntament ha pres importants de-
cisions a favor del finançament escolar:
les aules disposen de bons equipaments i
el personal municipal és estable i té una
bona formació Uns altres municipis o ciu-
tats no gaudeixen dels mitjans ni de la vo-
luntat de dur a terme una política escolar
d’aquestes característiques.

Entre les nou i un quart de deu del matí,
els acompanyants dels infants ja han mar-
xat, i les mestres conviden l’alumnat a en-
dreçar l’aula (amb l’ajut de les persones
adultes) i a trobar-se al racó d’agrupa-

A FONS

La lectura a Europa

Comprensió lectora
P

El racó de la biblioteca repre-
senta una primera presa de con-
tacte amb el llibre
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tècnics fàcils d’avaluar i de quantificar. En
el moment en què la formació del profes-
sorat s’ha vist reduïda a la mínima ex-
pressió quant a simplicitat, reconforta
tornar-se a centrar en les competències
quantificables. 

Taller de la taula de lectura

Aquí, al contrari que al racó de la biblio-
teca, els llibres estan en un entorn prote-
git. Les primeres vegades, una persona
adulta acompanya els infants en els des-
cobriments que fan. A mesura que s’hi van
acostumant, hi poden acudir de manera
autònoma. Hi ha una taula amb llibres re-
lacionats amb l’actualitat de la classe: una
sèrie sobre pintura si han anat de visita a
un museu, abecedaris si han treballat l’al-
fabet, llibres d’un mateix autor que s’hagi
estudiat, etc. Mitjançant preguntes, es fo-
menta l’expressió oral sobre aquests su-
por ts, de manera afectiva, formal o
tècnica: «T’agrada algun llibre?», «Per
què?», «N’has reconegut alguna imatge o
paraula?», «Hi has trobat el nom del pare
o de l’amic de tal personatge?», «Com són
les il·lustracions que hi has vist?».

oficials, són el llenguatge i el descobri-
ment del món i, juntament amb això, el de
la paraula escrita. Des dels programes de
l’any 2008, s’incideix més en les activitats
tècniques, amb vista a preparar l’alumnat
perquè aprengui a llegir (discriminació de
sons i principi alfabètic). Amb aquesta
iniciativa, observem com s’acosta pro-
gressivament una tendència a la «prima-
rització» del tercer any (els grans)
susceptible de desviar l’ensenyament in-
fantil dels seus objectius principals. Efecti-
vament, creix la temptació, malgrat tots
els coneixements actuals sobre el que és
la lectura, de reduir-la a aprenentatges

Aquest primer agrupament del dia ha de
ser conduït de manera «eficaç». Al llarg
dels darrers anys, el nombre d’alumnes
per classe ha augmentat significativament
i la capacitat d’atenció d’un grup de vint-i-
vuit infants no és gaire gran. Així, durant
els tallers, es dóna preferència als inter-
canvis en equips més reduïts. 

Ara són dos quarts de deu del matí i els
infants es reparteixen en els tallers propo-
sats, entre els quals hi ha una taula de
lectura. Els diferents racons continuen
sent lliurement accessibles. El nostre ob-
jectiu principal, escrit a les instruccions

La literatura ocupa un lloc im-
portant en aquests agrupaments,
per això cada dia s’hi llegeixen
un o dos contes, sobre els quals
s’obre un debat a continuació
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La lectura a Europa

Comprensió lectora
P

L’ensenyament obligatori solament existeix
a partir dels 6 anys, això no obstant, pràc-
ticament la totalitat de les criatures són
escolaritzades a partir dels 3. Fins i tot n’hi
ha que comencen als 2 anys. En època de
crisi o de retallades en despesa pública,
l’ensenyament infantil serveix fàcilment de
variable d’ajustament (el començament
de l’escolarització d’alumnes de 2 anys ha
caigut del 35% l’any 2000 al 13,6% el
2011). El mateix passa amb les places de
suport als infants (substituts, psicòleg es-
colar, personal docent especialitzat per a
alumnes amb necessitats educatives es-
pecials, etc.). Des de setembre de 2012, el
nostre sector ja no queda cobert per
aquest tipus de suports.

vegada a la setmana, es realitzen activitats
de recerca i préstec de llibres).

A partir d’aquesta «varietat», es podran
crear diàlegs nous entre els personatges,
que seran dictats a la persona adulta, i
imaginar-se finals diferents per als contes.
Totes aquestes activitats constitueixen
una vivència per a la classe, de la qual
s’extreuen paraules i frases que serviran
de suport a l’anàlisi, a la posada en evi-
dència de recurrències fonològiques, grà-
fiques o formals, com ara, per exemple,
l’ús de les majúscules i de la puntuació.

Els textos produïts per la classe (del tipus
«Hem anat al museu», en un mural amb
fotos de la visita) tindran la mateixa funció.

La classe és un formiguer on cada alumne
haurà de trobar una proposta, tant de ma-
nera autònoma com acompanyat, que li
permeti desenvolupar-se i preparar apre-
nentatges futurs, més escolars. L’educació
infantil (tres cursos d’edats compreses en-
tre els 3 i els 5 anys) anirà seguida de l’e-
ducació primària (cinc cursos més, d’edats
compreses entre els 6 i els 11 anys). L’a-
prenentatge de la lectura pròpiament dita
es desenvoluparà en aquesta última etapa. 

De nou, aquí, els llibres han de ser triats
minuciosament, perquè els infants sentin el
desig d’involucrar-se en el taller. Són obres
atractives. L’alumnat participa en el taller
per grups d’entre quatre i sis membres, per
torns. L’origen dels infants és mixt: solen
procedir d’àmbits culturalment afavorits –no
pas econòmicament– que alternen amb
nouvinguts no francòfons (entre dos i qua-
tre per aula). Aquest taller permetrà realit-
zar un reforç lèxic i sintàctic adaptat a
cadascun, com també la creació i l’aferma-
ment de relacions personals de qualitat.

La taula de lectura també serà el desenca-
denant de la realització de lectures en
xarxa. L’una condueix a l’altra i això fa que
s’afavoreixin els vincles i les comparacions
entre elles. Després de llegir La Caputxeta
Vermella, de Perrault, podran llegir L’ogre,
el llop, la nena i el pastís, de Philippe Co-
rentin, o uns altres llibres que al·ludeixin
clarament al personatge de la caputxa,
com ara la versió de Geoffroy de Pennart o
unes altres d’adaptades o distorsionades,
variacions d’il·lustracions sobre un mateix
text, més contes amb llops, etc. Si les pri-
meres diversificacions sobre el tema són
introduïdes per l’ensenyant, l’alumnat enri-
queix el seu repertori, sobretot durant l’as-
sistència a la biblioteca del centre (una M
ar
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piament dita es desenvoluparà
a primària

La taula de lectura també serà
el desencadenant de la realit-
zació de lectures en xarxa



la supressió de la repetició de cursos, l’a-
torgament d’un termini de tres anys per
aprendre a llegir, la implantació de projec-
tes escolars, etc.

Vint anys més tard, el primer curs de pri-
mària encara és concebut com l’any es-
colar durant el qual s’aprèn a llegir. No és
estrany que els infants el repeteixin si els
coneixements en aquest domini es consi-
deren insuficients.

Aquesta llei d’orientació ha xocat amb la
resistència de la jerarquia intermèdia i de
tots els protagonistes. Sostinguda pels
sindicats de docents i els moviments pe-
dagògics, no ha trobat la manera d’im-
plantar-se, amb una reforma important
dels programes i les accions de formació
contínua.

Avui, ens trobem a les portes d’una nova
llei d’orientació per a l’educació primària,
anomenada «Llei de refundació», però l’e-
volució del sistema educatiu no es pot de-
cretar, sinó que es construeix,
principalment gràcies als esforços cons-
tants destinats a les formacions inicial i
continuada. 
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bric i treure-se’l, que marquen el desenvo-
lupament de la jornada, també són mo-
ments d’aprenentatge. L’autonomia es va
adquirint de mica en mica.

El pas a l’educació primària comportarà
un canvi radical, tant pel que respecta a
l’enfocament com a l’organització de la
classe: els programes i les instruccions
oficials són més comminatoris, les aules
estan moblades amb taules individuals i
la circulació de les criatures està més
controlada.

El 1989, una llei d’orientació escolar va
millorar sensiblement l’estatus (i els sala-
ris) del professorat i va demanar la instau-
ració d’un funcionament cíclic, mitjançant

Cap a un quart d’onze del matí, arriba l’hora
del pati. El cafè per a les mestres i les AT-
SEM, i les curses, les pilotes i els tobogans
per a les criatures.

A tres quarts d’onze, després de passar pel
lavabo i rentar-se les mans, tornen a la classe
o a practicar alguna activitat esportiva.

Al llarg de la resta del dia, es desenvolu-
paran uns altres agrupaments de diverses
temàtiques (música, arts plàstiques, gra-
fisme, matemàtica, projectes diversos,
etc.) i els tallers oportuns. Els més petits
aniran a fer la migdiada.

Unes altres tasques, com ara treure’s les
sabates, rentar-se les mans, posar-se l’a-

El pas a l’educació primària com-
portarà un canvi radical, tant
pel que respecta a l’enfocament
com a l’organització de la classe
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No es tanca a l’experiència, però tampoc

no la persegueix. Des de les últimes es-

berles del que s’ha destruït, encara n’em-

paita el sentit. (Elías Canetti)

[…] L’experiència humana sempre implica

sentiments. (Antonio Damasio)

[…] El fet d’apel·lar a un pensament de l’ex-

periència indica una recerca que obri

camps de contesa sobre el sentit de les re-

lacions en el món en què vivim. I això inclús

en el gest més ordinari del fet quotidià, que

és extret de la insignificança i es transforma

en un nou inici, per tornar a pensar el món

sencer […] (Federica Giardini i Annarosa

Butarelli)

L’experiència, singular i/o social i col·lec-
tiva, és inherent a qualssevol dels proces-
sos en els quals participem els éssers

humans i també a l’aprenentatge, amb
una intensitat i una extensitat majors, per-
què pot articular, en certa manera, les
pràctiques de llibertat que les dones i els
homes, independentment de la seua
edat –que únicament és una variable
classificatòria més i que, en certa ma-
nera, podria possibilitar actes de margina-
ció, d’exclusió, etc. en el transcurs dels
aprenentatges, especialment a les institu-
cions educatives–, realitzen en la vida
quotidiana i, per tant, dins i fora dels esta-
bliments educatius o de qualsevol altre
caire, amb un arxiu fluid i fluctuant de la
memòria que ens retrotrau a la vida vis-
cuda i/o imaginada –conceptes, perceptes
i afectes– mitjançant el vaixell de la cons-
ciència contextual i autobiogràfica, i que
requereix la paraula per a fer l’expressió i
l’exposició i, sobretot, per a promoure el
coneixement de si mateix, de les altres

persones i del món. Un (re)coneixement
que realitzem els éssers humans mitjan-
çant la lectura del món que és prèvia a
la lectura de la paraula, tal com assen-
yalava Freire, la qual cosa suscita i im-
pl ica un l l igam entre exper iència,
paraula i escriptura.

Aquest lligam és el que, en definitiva, fa i
possibilita que el silenci de l’experiència
puga esdevenir paraules –unes vegades,
dins de l’oralitat i potser amb una certa
voluntat àgrafa, i, d’altres, més enllà de
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Relats de vivències
personals
P

El fet educatiu quotidià
i el silenci de l’experiència 
Pep Aparicio*

L’emergència de l’experiència i l’emparaulament realitzat per les dones i els homes que, dia rere dia, narren i
conten les seues històries, les seues pràctiques. És en aquesta emergència de l’experiència on esdevenim
educands i educadors i, al mateix temps, éssers vius i vivents. 

PARAULES CLAU: experiència, transformació i mudança, acció, reflexió, sistematització, educació, aprenentatge.

Els éssers humans realitzem un
(re)coneixement mitjançant la
lectura del món, la qual cosa sus-
cita i implica un lligam entre ex-
periència, paraula i escriptura
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que, en bona lliça, ens fa conviure entre la
decisió i la indecisió i que requereix, com
ens assenyala Licinio Lima, «la pràctica
democràtica de la decisió, no sols quant a
procés polític de democratització dels po-
ders educatius i d’exercici de l’autonomia
democràtica, sinó també quant a procés
pedagògic».

Així s’apren, per exemple, la democràcia
mitjançant la pràctica i l’experiència de la
pròpia democràcia (participació, distinció,
elecció i decisió, etc.), sense simulacres,
simulacions ni experiments, perquè l’ex-
periència, la pròpia i l’aliena, derive en un
esdeveniment en el transcurs del quefer
educatiu quotidià, en una obertura a les
experiències que emergeixen i en les
quals les dones i els homes, experimen-
tant o sentint les experiències de les al-
tres persones, expressem i mostrem –o
escoltem, veiem i rebem– aquells testimo-
nis que evidencien l’especificitat humana i
potser vivent del binomi format per l’en-
senyament i l’aprenentatge.  

Aleshores, aquestes paraules del cos cre-
men i marquen els cossos aliens i també
els propis amb els signes que ens resti-
tueixen la llibertat i la inter-in-dependència,
la desalienació i la insubmissió i la reorde-
nació envers una educació proveïda o
prescrita per altres –institucions, organit-
zacions..., i potser també l’educació fami-
liar domiciliària–, que bàsicament promou
l’entreteniment.

L’experiència, en singular o en plural, és
silenciada o simplement exclosa del pro-
cés d’aprenentatge als establiments edu-
catius –de qualsevol tipus i forma–, entre
d’altres qüestions, perquè es relaciona,
s’enllaça i, en definitiva, articula la paraula
i l’escriptura naixents amb ficcions que no
tenen res a veure amb l’experiència real i
actual de les nenes i dels nens, per exem-
ple; o, nèciament, es connecta el procés
d’aprenentatge en un cercle viciós d’expe-
riments i d’experimentacions que poca
cosa tenen a veure amb l’experiència i,
potser, anul·lant les variables que possibi-
liten la deliberació, la crítica i les reproble-
matitzacions. 

Així és potencien els automatismes i les
automatitzacions, amb una forta base
psicologista que, tal vegada, fan una
operació d’exclusió d’alguns sentiments
i d’algunes emocions, a més de facilitar
la perpetuació de la invisibilització de la
valència netament política de l’educació,
tot fent de l’heteronomia i la indecisió

La doble articulació formada 
per l’experiència i l’aprenentatge

l’oralitat inserida en l’escriptura i amb una
clara potència grafa, vectorial i icònica–,
unes paraules del cos que materialitzem
en el procés d’emparaular l’experiència:
lectura de l’acció-reflexió en i sobre l’ac-
ció-sistematització de l’acció-tornada a
l’acció i re-cre-acció-escripció i inscripció,

L’experiència, en singular o en
plural, és silenciada o simple-
ment exclosa del procés d’apre-
nentatge als establiments
educatius 
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les variables que conformen aquesta
educació bancària, domesticadora i dis-
tintivament autoritària que sostrau la po-
tència a les dones i als homes que hi
participem.

Quan l’experiència esdevé l’eix del pro-
cés educatiu i interroga, sobre el món i
les relacions que s’hi estableixen, a les
dones i als homes que possibil i ten
aquestes relacions, aquest món..., aquest
procés educatiu constitueix una travessia
interior i exterior alhora, que articula i co-
munica el doble àmbit de l’experiència i
de l’aprenentatge, i que, sobretot, crea i es-
tableix les condicions i els requisits d’u-
nes relacions basades en la llibertat, en
l’ètica..., que, alhora, possibiliten la re-
dempció i la conversió de les accions
educatives, és a dir, d’unes relacions i
d’unes accions cara a cara, d’ésser humà
a ésser humà, de tu a tu..., que vivifiquen
l’aprenentatge i, amb ell, l’experiència
pròpia i aliena, en un cercle que és, per
praxi, virtuós en si mateix.

En aquest precís instant és quan obser-
vem, percebem i païm que l’experiència
humana suscita i implica, de manera co-

rrelativa, sentiments i afectes, emocions i
conceptes, perceptes, hospitalitats i dona-
cions..., en un teixit que és, al mateix
temps, text i context i que, per tant, té ne-
cessàriament un caire històric, biogràfic,
encarnat..., com també una traça traves-
sada pel principi d’esperança, responsa-
bilitat i amorositat d’un voler viure
convivencialment i políticament, subjectat
i/o exacerbat per la praxi que les pròpies
experiències alimenten i/o articulen i que,
en el cas del quefer educatiu, per exem-
ple, en un grup d’aprenentatge, podríem
dir que la majoria de les vegades és ab-
sent tant l’experiència com el que ella duu
en òrbita i constel·lació. 

Aleshores és quan, institucionalment,
però també socialment, són introduïts
els procediments, les «pràctiques» i els
mètodes de compensació autoritaris
que, entre d’altres qüestions, possibiliten
un exercici de poder i de dominació que
opera mitjançant (re)compenses i que,
simultàniament, foragiten el principi adés
assenyalat i també l’autoritat de (així
com la confiança en) les persones edu-
cadores. 

Per exemple, si iniciem, de cor i d’esma,
un procés d’acció, reflexió, investigació i
acció de, o sobre, històries de vida com
un procés narratiu en el qual les dones i

La passió per aprendre 
com a llavor ontològica
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els homes –més enl là de l ’edat, la
classe, el sexe o el gènere...– partim de
nosaltres mateixos per a eixir a la re-
cerca d’altres persones i del món, en
una veritable ontologia del present, ad-
vertim que no és gens fàcil. No és fàcil
perquè hi ha dos elements significatius
en aquest procés: en primer lloc, remou
l’existència –els conceptes, els percep-

Partim de nosaltres mateixos per
a eixir a la recerca d’altres per-
sones i del món, en una veritable
ontologia del present, advertim
que no és gens fàcil
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gics, gravació en àudio –oralitat fixada– i
gravació audiovisual –oralitat i gestualitat
i teatralitat i interpretació fixades–, la
qual cosa suscita i implica un joc estratè-
gic i una llibertat creixent en l’experiència
de narrar-se, de posar-se en joc i en lloc,
d’educar-se i deixar-se educar, etc., i
que, com afirma Joan-Carles Mèlich
(2012): 

Si l’experiència humana no pot eludir l’ex-

periència de la contingència, aleshores

és sols a partir d’aquesta experiència que

pot iniciar-se un viatge de formació.

Aquest fet d’emparaular esdevindrà una
possibilitat de transformar la vida quoti-
diana dels centres, de les associacions,
dels territoris..., i aconseguirà, unes ve-
gades silenciosament i d’altres amb gran
remor i bondat, fer aflorar les veus baixes
de les mestres i dels mestres i dels nois i
les noies estudiants a l’escenari educa-
tiu, ètic i polític i, amb les veus, és clar,
també les seues idees i els seus afectes,
les seues posicions i les seues disposi-
cions... No sabem si amb aquesta línia
narrativa i diagramàtica en el fet educatiu
quotidià, amb les seues continuïtats i dis-
continuïtats, podríem tindre la potència
necessària per a creuar les fronteres i els

educatiu, ètic i polític d’aquesta metamor-
fosi i complementarietat, i considerant
l’experiència narrada com un camí de na-
vegació cap als afores, uns afores en els
quals ens trobarem amb les altres perso-
nes en un encontre, donació i recepció
amb nosaltres mateixos i els altres me-
diats pel món. 

En la pel·lícula Profesor Lazhar, que nar -
ra, mostra i expressa la vida en una es-
cola, hi podem reconèixer algunes de les
qüestions fins ara plantejades i, molt es-
pecialment, la complementarietat entre el
món exterior –la vida i la cultura de les al-
tres persones– i el món interior –la meua
vida i la meua cultura–, així com la ne-
cessitat de l’acolliment, la mediació i la
cura, en singular i en comú. Aleshores és
quan aquesta passió per aprendre es-
devé una vocació i una llavor ontològica,
alhora, del procés d’emparaular l’expe-
riència.

Persones educands i educadores inten-
tem, així, (re)construir unes relacions de
no domini en aquestes pràctiques de lli-
bertat que són el procés de lectura i es-
criptura nostre, de les altres persones i
del món, que, en definitiva, són les histò-
ries de vida que, com qualsevol pràctica
de llibertat i de narració des de la reme-
moració a més a més, esdevenen expe-
riència no sols reflexionada, narrada i
escrita, sinó també manifestada utilitzant
pròtesis i instruments tècnics i tecnolò-

tes, els afectes…–, més enllà de la vi-
vència exclusiva i individual, de les do-
nes i  els homes que par t icipem en
aquest procés –tant individualment o
singularment, com col·lectivamen–; molt
especialment, i en segon lloc, perquè les
relacions de saber i de poder que esta-
blim entre les diferents persones que
participem en aquest fet educatiu quoti-
dià que transcendeix l’espai-temps esco-
lar, en certa manera, sentint i consentint,
autoritzem i facultem una transformació
mudança que duu en si mateixa la doble
articulació entre experiència i aprenen-
tatge i, a més, inicia i consolida un pro-
cés de pair i patir les paraules del cos,
com també allò que volen mostrar i ex-
posar.

I, així, la passió per aprendre i el domini
de les pràctiques s’estén de l’ordre del sa-
ber a l’ordre del poder –tots dos creuats
per l’experiència– i viceversa, operant i
fent real l’afirmació freireana: «L’educador
unes vegades és educador i d’altres edu-
cand, l’educand unes vegades actua com
a educand i d’altres com a educador», tot
establint, per tant, el caràcter clarament

L’educador unes vegades és
educador i d’altres educand,
l’educand unes vegades actua
com a educand i d’altres com a
educador

L’ofici d’educar i aprendre hau-
ria de tenir dues dimensions:
vocacional i artesanal



límits, crear i construir les condicions per
a l’aprenentatge i la transformació i, so-
bretot, saber articular, de manera dialò-
gica i coefectuadora, les experiències i
les pràctiques.

L’ofici d’educar i aprendre hauria de tenir
dues dimensions: vocacional i artesanal.
Vocacional, perquè ha de promoure l’a-
prenentatge de jugar i de treballar bé, ja
que totes dues dinàmiques susciten i im-
pliquen la capacitació vers l’autonomia i
l’autogovern i, sobretot, en aquestes hi ha
el començament del diàleg de l’educador i
de l’educand amb els materials i els con-
tinguts, amb els programes i els proces-
sos... Artesanal per promoure tres accions
i habilitats, que són, bàsicament, localit-
zar, indagar i desvetllar. Així, s’estableix re-
alment la gran importància d’una formació
inicial inserida en l’educació permanent, i
totes dues, en la formació en exercici. En
singular i en comú, a través de l’experièn-
cia i de la recerca sobre aquesta: acció-re-
flexió-acció, sistematització, etc.

I aquestes dues dimensions impulsen i
funden el vector de l’educació permanent
que les travessa i, a més a més, les

constitueix mitjançant el procés d’expe-
rienciar el pensament i pensar l’experièn-
cia. «Pensar és fer», com també el
contrari: «Fer és pensar», la qual cosa
ens situa en el procés obert i dinàmic de
capacitar-se i de capacitar en les habili-
tats necessàries per a reprendre el fil de
la vocació i de l’artesania en l’educació,
puix són totes dues les que ens empla-
cen davant «la condició específicament
humana del compromís», un compromís

que, cada vegada més, és quasi absent
en i de l’educació.

Des d’aquesta perspectiva i dinàmica, es-
devé absolutament imprescindible recupe-
rar també el vessant dialògic d’aquests
processos i implica, especialment, l’apro-
piació de les paraules alienes en un inter-
canvi verbal, que és alhora conversa i
esdeveniment, tot atorgant, a la veu i a la
paraula de les altres persones, un plus de
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NOTAtivització, de reflexionar
conjuntament com els
processos d’educació-
aprenentatge van més
enllà de l’espai-temps
dels anys d’escolari-

tat, d’oportunitats socioeducatives, etc. i
que possibiliten el fet d’esdevenir sub-
jectes de coneixement -i coneixements
de subjecte– i alhora subjectes socials i
ètics i, a més, institueixen les relacions
amb un mateix i amb les altres perso-
nes.

Finalment, el silenci de l’experiència
aflora amb les paraules de les dones i els
homes que narren les seues pràctiques, i
nosaltres, les educadores i els educa-
dors, n’hem de ser testimonis. 

Uns i altres també esdevenen testimonis, i
tots dos testimonis són vius i vivents,
sense ésser-ne ni exemples ni models,
perquè sols exposen i es mostren a la
resta del grup d’aprenentatge, en una cir-
culació que reconeix les dones i els homes
com a subjectes i persones intel·lectuals,
actrius i actors de la seua formació i de la
seua acció en el món i, amb elles i ells, és
important materialitzar la vessant instituent
de pràctiques de llibertat, més enllà de
qualsevol alliberament, puix, com expressa
Foucault, «La llibertat és una pràctica [...]
la llibertat ha d’exercir-se», «per tornar a
pensar el món sencer» i, de bell nou, des
d’un pensament de l’experiència.  

valor com a prerequisit
invariable a l’hora de
començar un programa
educatiu, però sabent
que, també, qualsevol
procés de vida hauria
de partir d’aquesta premissa. Aquesta
perspectiva i dinàmica hauria de dur, de
manera perenne, la seqüència freireana
de pràctiques i coneixements vivents: la
lectura del món prèvia a la lectura de la pa-
raula i la indubtable capacitat de les dones
i dels homes per a realitzar el vessant na-
rratiu d’aquestes lectures, tot fent de l’ex-
periència l’eix sobre el qual giren les
pràctiques educativosocials autèntiques,
més enllà de les simples informacions, ple-
nament en la comunicació de les memò-
ries reals, actuals i contextualitzades dels
éssers humans que participem en els pro-
cessos d’educació i formació.

L’emergència i l’emparaulament de l’expe-
riència produeixen un clamor i un flori-
ment de la paraula que posen de manifest
la imprescindibilitat d’unes relacions de
confiança i d’amorositat, d’hospitalitat i de
donació en l’educació. Sense elles, no és
possible dur endavant el procés de naixe-
ment o renaixement que representa qual-
sevol procés d’aprenentatge. Una
confiança i una amorositat, una hospitali-
tat i una donació basades en el respecte i
el reconeixement de qui parla, del que
s’està reflexionant, dient, llegint, escri-
vint…, de dessubjectivització i ressubjec-
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En el món educatiu actual, un dels objectius prioritaris que es pretenen
aconseguir és millorar la comprensió lectora de l’alumnat i que adquireixi
uns bons hàbits de lectura. Les biblioteques escolars han de ser un pilar
bàsic per assolir aquesta fita, ja que, a través del que s’hi fa, podem fo-
mentar el gust per la lectura. Però perquè una biblioteca funcioni correc-
tament, cal que es tracti d’un lloc viu, dinàmic, i que sigui considerat un
recurs més de la feina diària dels centres.

PARAULES CLAU: biblioteca escolar, hàbits de lectura, gust per la lectura, dinamització lectora, 
activitats, promoció de la lectura.

La biblioteca
de l’escola, 
un espai viu
Laura Aguiló, Llorenç Florit, Conxa Trobat Biblioteca/mediateca

CMCI
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Durant els darrers anys, hem sentit parlar
molt de la importància de la comprensió
lectora com a factor que influeix decisiva-
ment en l’èxit escolar. Per tal de millorar-la
en els alumnes, una de les tasques del
docent hauria de consistir a dur-los més
enllà del fet de saber llegir i inculcar-los el
gust per la lectura amb una doble finalitat:
lúdica (la lectura ha de ser una font de
plaer) i pràctica (permet accedir a conei-
xements i a sabers nous). Una peça clau
per aconseguir aquesta fita són les biblio-
teques escolars.

El Ministeri de Cultura i les distintes ad-
ministracions autonòmiques fa temps
que pretenen posar en marxa programes
específics que intenten fomentar hàbits
de lectura entre els infants, centrats en la
dinamització de les biblioteques escolars
i els programes d’animació a la lectura a
les escoles. El paper de la biblioteca ha
d’anar encaminat a despertar i desenvo-
lupar el desig i el gust per la lectura. A
més, la biblioteca escolar ha de ser en-
tesa no només com una institució per a
la promoció de la lectura, sinó també

La biblioteca escolar ha de ser
entesa no només com una ins-
titució per a la promoció de la
lectura, sinó també com un
espai funcional i d’aprenentatge
permanent
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Aspectes organitzatius

Existeixen tota una sèrie d’aspectes or-
ganitzatius que influeixen decisivament
en el bon funcionament d’una biblioteca
escolar:

És imprescindible que hi hagi la figura
del coordinador de biblioteca i d’una co-
missió de mestres encarregats de ges-
tionar-la i fer-la funcionar. 
Ha d’existir una certa flexibilitat horària.
Els alumnes i els mestres han de poder
utilitzar la biblioteca en qualsevol mo-
ment dins l’horari lectiu, sempre i quan
no estigui ocupada. Per aquest motiu,
és útil tenir un horari exposat a l’entrada
on tothom s’hi pugui apuntar. Els usua-
ris i les usuàries també hi han de tenir
accés en horari no lectiu, per poder
consultar el material disponible, ja sigui
per realitzar tasques escolars o, senzi-
llament, per gaudir del plaer d’una bona
lectura. 
La biblioteca ha de ser un espai viu.
Això vol dir que s’ha d’implicar en el mà-
xim d’activitats possibles. 
La biblioteca ha de ser el nucli i el lloc
on es duguin a terme les activitats rela-
cionades amb el llibre i/o la lectura: Dia

EN LA PRÀCTICA

La biblioteca és competència de tota la
comunitat educativa, és a dir, ha d’inte-
grar tot l ’equip docent i  la resta de
membres del centre, per tal que puguin
participar en totes les activitats que ge-
nera. 

D’aquesta manera, la biblioteca escolar
esdevé un lloc amb vida i projecció, una
eina de recerca d’informació i d’estudi,
una sala on es pugui gaudir d’un llibre
i un punt de trobada per compartir idees i
reptes nous. 

com un espai funcional i d’aprenentatge
permanent.

Funcions que ha de tenir 
una biblioteca escolar

La biblioteca escolar s’hauria de transfor-
mar en un espai funcional i dinamitzador
del centre docent. No ha de ser conside-
rada un simple magatzem de llibres i docu-
ments, ni tampoc un lloc per acudir-hi
ocasionalment, sinó una peça clau dels
projectes pedagògics de les institucions
educatives i un recurs per a la feina diària. 

La biblioteca és competència
de tota la comunitat educativa
esdevé un lloc amb vida i pro-
jecció

Recopilar tota la documentació, els materials i els recursos didàctics del centre.
Mostrar com s’hi organitzen els recursos i com s’hi pot accedir amb facilitat, inculcant el
respecte i la valoració cap a aquest material comú.
Fomentar l’aprenentatge i l’adquisició d’unes pautes de conducta que en facilitin el bon
ús.
Informar la comunitat educativa de les activitats que s’hi realitzen i dels recursos que s’hi
poden trobar.
Organitzar i dur a terme totes les activitats possibles relacionades amb la lectura i els lli-
bres.
Establir comunicació i relació amb altres biblioteques per intercanviar recursos i aug-
mentar l’oferta d’activitats.
Constituir un espai on les alumnes i els alumnes adquireixin capacitats per utilitzar les
fonts d’informació.
Fomentar-hi l’assistència de la comunitat educativa per promocionar la lectura, tant per
entretenir-se com per accedir a la informació.
Millorar el perfil lector de l’alumnat i afavorir, desenvolupar i consolidar els hàbits perma-
nents de lectura.

FUNCIONS PRINCIPALS QUE CAL DESENVOLUPAR 
PER FER, DE LA BIBLIOTECA, UN LLOC VIU 



del Llibre, Dia del Llibre Infantil, conta-
contes i tallers, etc.
Hi ha d’haver biblioteques d’aula a to-
tes les classes. Constitueixen petites
sucursals de la biblioteca escolar on
les alumnes i els alumnes poden trobar
llibres adequats per a la seva edat.

Les activitats

Les activitats que s’organitzen a la biblio-
teca són molt importants per fomentar la
lectura. A continuació, exposarem les que
es duen a terme al CP Norai d’Alcúdia (Ma-
llorca).

 Conèixer la biblioteca
Durant el primer mes del curs escolar, l’a-
lumnat visita la biblioteca per informar-se
sobre la manera com està organitzada i
familiaritzar-se amb l’ús que se’n pot fer.
Els infants han de descobrir les possibili-
tats que els ofereix: cercar-hi informació;
conèixer llibres i emportar-se’ls prestats;
saber la varietat de materials que poden
trobar-hi (obres literàries, material audiovi-
sual, material realitzat pels propis alum-
nes o mestres, llibres de consulta, etc.).
També han d’aprendre a diferenciar-ne els
diferents espais i a comportar-s’hi de ma-
nera apropiada.

Servei de biblioteca extraescolar 
La biblioteca roman oberta en horari no
lectiu per als alumnes i per als pares i
mares que hi vulguin fer els deures,

1

2

cercar informació a les diferents fonts o
llegir.

 Préstec de llibres
S’ofereix, tant als alumnes com a les fa-
mílies de l’escola, la possibilitat de poder
treure llibres de la biblioteca en servei de
préstec. 

 Préstec de llibres des de les bibliote-
ques d’aula / Lectura d’un llibre setmanal
Cada setmana, cada alumne del centre
s’emporta un llibre de la biblioteca d’aula
a casa. A partir de cicle inicial, pot ser
obligatòria la realització d’una fitxa de lec-
tura. 

 Recerca d’informació
Sempre que sigui necessari, s’ha d’acudir
a la biblioteca per fer recerca d’informació,
sobretot per resoldre preguntes que es
plantegin en els projectes de treball. 

 Contacontes 
Una vegada per trimestre, es poden orga-
nitzar contacontes i tallers per a tots els
cursos d’educació infantil, com també per
al primer i el segon cicles de primària.
(imatge 1).

 El llibre del mes
L’objectiu d’aquesta activitat és motivar
l’alumnat a llegir un llibre de manera lliure
mitjançant la curiositat de fullejar-lo durant
un temps abans de poder-se’l emportar a
casa i gaudir de la lectura tranquil·lament.

5

6

7

4

3

El primer dia de cada mes es presenta un
llibre en una tauleta devora un plafó. En el
plafó, hi ha una llista on es poden apuntar
tots els alumnes que desitgin endur-se’l a
casa. Durant els primers quinze dies, no-
més poden mirar el llibre i reservar-lo. A
partir del quinzè dia, el primer que l’ha re-
servat se l’endú a casa i pot tenir-l’hi du-
rant una setmana. Aquesta és una
activitat que gaudeix d’una acollida molt
bona.

 Maletes viatgeres
Una vegada durant el curs, cada un dels
nens i nenes de cicle inicial s’emporten
una maleta viatgera a casa. L’objectiu d’a-

8
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EN LA PRÀCTICA Per als nens i nenes d’educació infantil:
millorar la comprensió oral.

• Per als nens i nenes de quart: reforçar la
comprensió lectora i realitzar una bona
lectura expressiva ajustant el nivell del
llenguatge, tenint cura de l’entonació i
fent ús d’un llenguatge gestual adequat.

 Club de lectura
El club de lectura té l’objectiu d’augmen-
tar la participació i fomentar els hàbits de
lectura entres els pares i les mares de l’a-
lumnat del centre. Una vegada cada dos
mesos, es fa la tertúlia al voltant d’un lli-
bre seleccionat prèviament i se’n tria un
altre per a la reunió següent. Un dels
membres de la comissió de biblioteca diri-
geix la tertúlia i la prepara.

 Celebració del Dia Internacional 
del Llibre Infantil i Juvenil
Des de l’any 1965, l’IBBY (organisme in-
ternacional per a la difusió del llibre infan-
til i juvenil), el dia 2 d’abril, commemora el
Dia Internacional del Llibre Infantil i Juve-
nil. Tal dia com aquest, va néixer l’escrip-
tor Hans Christian Andersen, autor de
contes tan importants com L’Aneguet Lleig
i La Sireneta, entre altres.

Celebrar aquesta diada té com a objectiu
prioritari fomentar l’estimació cap a la lec-
tura i els llibres entre els nens i les nenes.

Durant aquesta diada, es poden dur a
terme les activitats següents:

12

11

questa activitat és promoure la participa-
ció de les famílies i fomentar el gust per la
lectura entre el nostre alumnat.

Les maletes viatgeres contenen cinc con-
tes i un quadernet de notes. Quan un
alumne s’emporta la maleta, la pot tenir
una setmana a casa i, durant aquest
temps, haurà de llegir els llibres amb els
pares. Finalment, tant l’infant com la seva
família podran escriure, al quadernet de
notes, si els ha agradat o no, si hi ha ha-
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gut qualque cosa que els hagi cridat l’a-
tenció o el que considerin necessari. 

Quan la maleta torna a la classe, es de-
dica un temps a llegir el que s’ha escrit
al quadernet i la maleta passarà a mans
d’un altre infant.

 Tutors de lectura
Els nens i nenes de quart fan de tutors
de lectura als infants de 5 anys. Els tu-
tors de lectura incideixen en la sistema-
tització individual del procés de lectura i
escriptura (imatge 2). Els objectius d’a-
questa activitat són:

Per als nens i nenes de 5 anys: rebre
una atenció individualitzada en lectura
i escriptura en llengua catalana i po-
tenciar relacions de confiança entre
l’alumne tutor i el tutelat.
Per als nens i nenes de quart: refle-
xionar sobre el procés d’adquisició
de la lectura i l’escriptura i potenciar
les relacions d’empatia amb els tute-
lats.

 Padrins de contes
Vigilant sempre l’entonació, l’expressió
gestual i el nivell del llenguatge emprat,
l’alumnat de quart llegeix contes als
nens i nenes d’educació infantil, amb la
qual cosa els introdueix a la màgia i a la
fantasia de les narracions tradicionals.
Els tutors incideixen també en la com-
prensió del conte. Els objectius d’a-
questa activitat són:

9

10

Imatge 2. Tutors de lectura
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Explicar breument la vida i els aspectes
literaris més importants de Hans Chris-
tian Andersen. Mostrar la seva figura
com un referent de la literatura infantil a
nivell mundial.
Contacontes. S’explica un conte de l’au-
tor i, seguidament, es realitzen activitats
que hi estiguin relacionades.
Missatges del Dia Internacional del Lli-
bre Infantil i Juvenil. S’organitza un cen-
tre d’interès amb un cartell, contes de
Hans Christian Andersen i, finalment,
es pengen els missatges que ha escrit
cada alumne, que, bàsicament, consis-
tien en una frase sobre la importància
que té la lectura a les seves vides i per
què els agrada i/o és imprescindible lle-
gir i estar envoltats de llibres a casa i a
l’escola (imatge 3).

 La setmana del llibre
Durant quatre o cinc dies l’any, es pot ce-

13

lebrar la Setmana del Llibre fent-la coinci-
dir amb la setmana de Sant Jordi. Es po-
den dur a terme activitats relacionades
amb la lectura en les quals intervinguin
mestres, alumnes, famílies i persones
col·laboradores externes. Per exemple,
es podrien realitzar les activitats se-
güents:

Contacontes per par t de mestres i
col·laboradors externs.
Contacontes per part d’alguns alumnes
del centre.
Contacontes col·lectius. L’alumnat d’e-
ducació infantil i cicle inicial de primària
pot explicar contes col·lectius creats per
ell mateix als companys i companyes.
Teatre en anglès. Els nois i noies de ci-
cle superior escenifiquen un conte en
anglès.
Recital de poesia. Es reciten poesies
escrites per altres autors i pel propi
alumnat.

Representació de rondalles. Els nois i
noies de cicle superior fan diferents re-
presentacions per a l’alumnat d’altres
cursos.
Paradetes de llibres usats. El darrer dia
de la Setmana del Llibre, les APIMA or-
ganitzen paradetes de llibres usats al
pati.
Exposició de fotografies fetes pel mateix
alumnat i/o per familiars sobre situa-
cions de lectura. A l’entrada de l’escola,
s’hi exposen fotografies i també s’hi afe-
geixen comentaris escrits pels nois i
noies en relació amb aquestes.

La promoció de la biblioteca

No podem oblidar una de les peces clau
per fer una bona promoció de la biblioteca
escolar: els mitjans de difusió. Fer publici-
tat del que s’hi du a terme és imprescindi-
ble per fomentar-hi la participació de tota
la comunitat educativa. 

Per acabar...

Podem concloure dient que els docents
són la peça clau perquè una biblioteca
escolar funcioni correctament, ja que són
aquests els que poden fomentar més sig-
nificativament l’ús de la biblioteca i la par-
ticipació de tota la comunitat pedagògica
en les activitats que promou. 

Tanmateix, la intervenció educativa dels
docents ha d’anar orientada cap a l’adqui-

ALGUNES IDEES PER PROMOCIONAR LA BIBLIOTECA

El bloc de la biblioteca. Podem crear un blog de biblioteca i posar un enllaç a la pàgina
web dels centres. Aquesta eina utilíssima i gratuïta per a la promoció constant permet in-
formar de totes les activitats que es duen a terme a la biblioteca, perquè en pot donar
dades detallades com ara horaris, dates, etc. 
La mascota. S’utilitza per publicitar el que es du a terme a la biblioteca, sobretot entre
els més petits.
Informacions per part dels mestres i les mestres. Tot l’equip docent del centre ha
d’informar, sempre que calgui, de les activitats que es duguin a terme a la biblioteca i fo-
mentar la participació de l’alumnat aprofitant moments diferents de la vida escolar quoti-
diana. 
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EN LA PRÀCTICA sició d’hàbits de lectura que tant poden
servir per a finalitats pràctiques com lú-
diques. Un dels objectius més perseguits
en el món de l’ensenyament és que els
nois i les noies millorin la comprensió
lectora, però, per aconseguir-ho, és prio-
ritari inculcar-los les ganes de llegir. Les
biblioteques escolars constitueixen, cla-
rament, un dels pilars on s’ha de susten-
tar el pla d’acció dels centres per assolir
aquesta fita.
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Com aconseguim alumnes
competents?

A través d’aquest artícle, intentem mos-
trar un projecte duit a terme a l’etapa d’e-
ducació primària, mitjançant el qual hem
obtingut resultats prou interessants. Pen-
sam que és important posar el lector en
antecedents, això ens permetrà que
aquest comenci a entendre quin és el
nostre punt de partida.

Del desplegament curricular basat en les
competències bàsiques, ens va cridar
força l’atenció el fet que el nostre alumnat
havia de ser «competent». La nostra pri-
mera inquietud va ser la de donar res-
posta a aquesta qüestió: «Això, què vol
dir?». Després de debatre i fer recerca
d’informació, vàrem concloure que fer-los
competents era fer-los pràctics, era donar-
los eines per poder funcionar en la seva
vida quotidiana, era ensenyar-los a utilit-
zar de forma correcta la informació que
tenien al seu abast, era... Era donar-los la
má, però deixar-los caminar.

Aquestes reflexions ens portaren a crear
un nou sistema de treball, una nova me-
todologia que havíem d’incloure a les
nostres programacions d’aula, però que,
alhora, ens donés prou llibertat per tal de
no fermar-nos els dits en la utilització
d’àrees i de poder treballar de manera
globalitzada.
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Aprenentatge 
per simulació
Globalitzem a través 
de l’empatia amb la vida adulta
M. José León, Margaret Mercadal

L’aprenentatge per simulació (APS) és una metodologia que hem treba-
llat a les nostres aules. El punt de partida és la resolució de situacions
de la vida quotidiana. Situacions a les quals, tard o d’hora, s’hauran
d’enfrontar els infants el dia de demà. A partir d’aquesta estatègia de
treball, cercam donar-los eines que els ajudin a ser més competents en
el seu desenvolupament cap a la vida adulta.

PARAULES CLAU: globalització, aprenentatge per simulació, mètode dinàmic, interacció, familia 
i escola.

Mètodes globalitzats
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equip, fomenta la creativitat i la solució
de problemes de manera transversal, és
a dir, podem resoldre una situació a tra-
vés de la utilització de diverses compe-
tències a la vegada.
Permet baixar del camp de les abs-
traccions a la realitat i així aconseguir
que els nens i les nenes puguin pren-
dre consciència de la necessitat d’a-
prendre.
Estimula el potencial creatiu i imaginatiu
del nostre alumnat, ja que li permet
imaginar com pensaria i acturaria el seu
personatge.

Com treballem a les nostres aules?

El que cercàvem en un primer moment
era que el nostre alumnat treballés de
forma globalitzada i interdisciplinària, així
com augmentar les seves relacions a ni-
vell interpersonal i social.

Per tal d’explicar el procés que vam dur a
terme, seguirem un esquema explicatiu.

Treball previ del professorat abans
de posar en pràctica el mètode

Definir clarament quines seran les si-
tuacions que haurà de solucionar el
nostre alumnat. Totes estan extretes de
la vida adulta i els infants les han de re-
soldre; per exemple: elaborar un menú
setmanal i pensar els productes que
han de comprar al supermercat, així
com el preu total de la factura.

A través de l’aprenentatge per simulació
(APS), cercam que el nostre alumnat sigui
capaç de posar-se en el lloc de la persona
adulta, d’empatitzar-hi a través de la simu-
lació de diferents situacions que li són
plantejades.

Com millora aquest mètode l’ambient
de l’aula 

Els avantatges principals que ens varen
interessar del mètode d’aprenentatge per
simulació i que hem pogut constatar amb
la pràctica són els següents:

Aconsegueix un ambient d’interès i
d’estudi entorn de la discussió d’un pro-
blema o d’una situació. Es tracta d’una
tècnica motivadora i participativa que
permet incloure tot l’alumnat, és a dir,
és capaç d’adaptar-se a les necessitats
individuals de cada subjecte.
Ens ajuda a aprofundir en els diferents
aspectes d’un problema a través d’una
metodologia dinàmica i interactiva, inte-
ràrea, amb la qual cosa es fuig de la
metodologia convencional, la qual ens
encotilla en una única línia de feina.
És un mètode immillorable per desenvo-
lupar tasques i prendre decisions en

EN LA PRÀCTICA Definir els grups de treball. En aquest
punt, es va prestar una atenció especial
als alumnes amb necessitats educati-
ves especials. Ara bé, la feina posterior
ens ha demostrat que no és un punt
gaire rellevant, ja que el mètode en si ja
té present aquests infants i permet que,
dins un mateix grup, hi hagi ritmes de
feina diferents alhora.
Definir les matrius d’avalució. 

Posada en marxa dels grups 
de treball
En un primer moment, es procedeix a ex-
plicar als nois i noies a quin grup de feina
pertanyen. Tambés se’ls anticipa quines
són les normes de funcionament de l’APS,
que poden variar en funció de les situa-
cions que hauran de viure. 

Un cop definits els grups, repartim la pri-
mera situació, en la qual sempre es defi-
neix el rol que desenvoluparà cada equip,
des de la formació d’una banda de mú-
sica fins a la configuració d’una colla d’es-
tudiants que comparteix pis (imatge 1).

A continuació, se’ls definirà la temporitza-
ció, és a dir, quina és la seqüenciació de
temps que es dóna per a cada una de les
situacions plantejades. 

Tanmateix, és important que l’alumnat sà-
piga quines són les matrius d’avaluació i
també que els mestres no es perdin en
aquest sistema tan ampli. El fet de marcar

Fruit de la reflexió, la recerca i el debat entre l’e-
quip docent, vàrem concloure que fer competent
l’alumnat era dona-li la mà, però deixar-lo ca-
minar



a càmeres de vídeo, passant per bibliote-
ques d’aula, etc.)

Finalment, és molt impor tant que hi
hagi una retroalimentació amb la fami-
lia. Cal que els pares i les mares siguin
també partícips de l’activitat proposada
i en coneguin els avantatges principals
que n’hem ponderat. El sistema retroali-
mentatiu que utilitzem ens ha de ser
pràctic, al mateix temps que ha d’oferir
informació simple i directa per a les fa-
mílies. Es pot uti l i tzar des de blogs
d’aula, fins a diversos Moodle, passant
per agendes viatgeres on l’escolar vagi
plasmant tot allò que va fent. (Vegeu a
la página següent un exemple de situa-
ció plantejada.)

Quins són els resultats obtinguts 
a les nostres aules? 

De forma resumida, podem dir que aplicar
l’aprenentatge per simulació ens ha per-
mès:

 Treballar de forma global i transver-
sal totes les àrees a través d’una única
tasca. En el plantejament de cada una de
les activitats, els fillets i les filletes han re-
solt situacions on calia aplicar diverses
comptetències básiques alhora.

 Mantenir un clima de treball coo-
peratiu. Perquè el mètode funcioni, cal
que es realitzi una bona feina en grup on
tots els membres que en formen part
aportin alguna cosa perquè la tasca final

1

2
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Mètodes globalitzats
P

unes pautes a l’hora d’abordar les situa-
cions els ofereix confiança i seguretat.

És necessari que, al començament de la
tasca, els fillets i les filletes sàpien quina
serà la producció final que se’ls dema-
narà. Aquests punt pot ser molt variable i
les opcions són moltes, ara bé, l’alumnat
ha de saber molt bé què li demanarem:
pot anar des de la confecció d’un dossier
fins a un DVD amb representacions reals
de les situacions. Es tracta d’una porta
oberta que cada docent ha de definir.

Posada en pràctica del mètode
S’actuarà en funció de tots els paràmetres
definits als punts anteriors. 

És important que, durant el desenvolupa-
ment de l’activitat, els nois i les noies pu-
guin tenir al seu abast el material
necessari per poder treballar. No es tracta
de donar-los la informació, sinó de facili-
tar-los les eines perquè ells siguin capa-
ços de trobar-la i processar-la. (El material
de què parlem variarà també en funció
dels paràmetres establerts. Pot anar des
d’ordinadors amb connexió a Internet fins

es converteixi en producte. Aquest fet in-
clou tots els nois i noies, independent-
ment de les característiques o les
necessitats que tinguin.

 Representar rols de la vida adulta.
El nostre alumnat han resolt situacions
complexes provocades pel sistema de
treball anomenat aprenentatge per si-
mulació. Només d’aquesta manera ha
pogut empatitzar amb la vida de la per-
sona adulta i això li ha provocat reac-
cions no només curioses, sinó també
molt positives per al seu desenvolupa-
ment personal.

 Reforçar els nivells de motivació
entre els infants. En uns moments tan

3

4

Imatge 1. Grup treballant a escala la distribució d’un pis. En aquesta tasca
conviuen una gran varietat de competències bàsiques

No es tracta de donar-los la
informació, sinó de facilitar-
los les eines perquè ells siguin
capaços de trobar-la i proces-
sar-la
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EXEMPLE D’UNA SITUACIÓ QUE ES PLANTEJA A UN GRUP DE SISÈ DE PRIMÀRIA 

CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Temporització: primer trimestre

Sou una família
Representa que sou una família de quatre perso-
nes. Cada un de vosaltres heu de definir quin mem-
bre de la família representarà. Hi ha d’haver un
pare, una mare, el fill gran i la filla més petita. 

Situacions a les quals us heu d’enfrontar
1. Una vegada definits els rols, us heu d’identificar

amb el DNI de cada un de vosaltres. Per això,
haureu de crear els vostres documents de la
manera més real possible. Cal que us poseu
d’acord sobre els llinatges i el carrer on viviu.

2. La filla petita celebra el seu aniversari i tota la
família participa en l’organització de la festa. Així
doncs, heu de pensar en tots els preparatius: el
menjar que fareu, la beguda que heu de com-
prar, guarniments per a la casa, etc. També heu
de confeccionar una targeta d’invitació per con-
vidar-hi els amics i les amigues. Quan tingueu
tot el pressupost calculat, l’heu d’apuntar en un
full de gestió on anirà tot el que aneu gastant.

3. El fill major ha tingut problemes de conducta a
l’escola. La tutora demana a la família que actuï
en conseqüència. Entre tots, penseu unes me-
sures que prendreu des de casa. Les heu de
passar per escrit juntament amb un registre
mensual per controlar els acords.

4. La filla petita ha de fer un treball sobre els ma-
mífers per poder apujar la nota de l’àrea de co-
neixement del medi. Prepareu el treball i
presenteu-lo per entregar.

5. Arriben les factures mensuals de la casa (hipo-
teca, llum, aigua, etc.). En total, aquestes des-
peses pugen 1.323 euros. Quan va tenir els fills,
la mare es va dedicar als treballs de la llar, ara
cerca feina de nou per poder arribar millor a fi-

nal de mes. Heu de fer el currículum de la mare
per presentar-lo a diferents empreses. Després,
heu de preparar una agenda, on escriureu tots
el dia, l’hora i l’empresa on ha d’anar la mare
per tal que es recordi exactament de quan té
l’entrevista.

6. Aneu tots al cinema i després a sopar a un res-
taurant de menjar ràpid. Calculeu el preu total
del sopar i el del cinema i enregistreu-ho al full
de comptabilitat. Després, heu de crear la carà-
tula de la pel·lícula juntament amb un resum
breu de l’argument.

7. Cal anar a comprar roba per als dos fills. Con-
feccioneu un full on aparegui dibuixada tota la
roba que necessiten juntament amb el preu. Fi-
nalment, tot ha d’anar apuntat al full de gestió.

8. El proper estiu voleu anar cinc dies a Eurodis-
ney, tot depèn de les notes. Feu un pressu-
post estimat del que pot costar aquest viatge.
Cerqueu-ne propaganda i presenteu un dos-
sier amb tot el pressupost, els dies que hi ani-
reu, quins vols agafareu, on us hostatjareu,
etc.

9. Per anar a Eurodisney, necessitareu unes no-
cions bàsiques d’anglès, prepareu un diccionari
bàsic per tal de poder viatjar amb més facilitat.

10. Presenteu un dossier amb tota la informació del
grup de treball. Hi ha d’aparèixer:

Full de comptabilitat.
Tots els documents que heu hagut de confec-
cionar.
Conclusions.

Emprar estratègies diferents per resoldre situacions quotidianes.

Participar en situacions de comunicació a l’aula i amb els companys i
les companyes respectant les normes d’intercanvi, guardant el torn,
respectant el discurs del company, sabent arribar a acords, etc.

Expressar-se per escrit produint textos coherents, amb diferents in-
tencions comunicatives, respectant les normes gramaticals i orto-
gràfiques seguint les passes lògiques del procés de creació d’un
text.

Usar estratègies personals per resoldre problemes reals i quotidians
valorant el procés seguit.

Resoldre problemes i situacions reals mitjançant l’aplicació d’o-
peracions aritmètiques, comprovant-ne els resultats de manera
raonada.

Competència social i ciutadana.

Competència lingüística.

Competència lingüística.

Competència matemàtica.

Competència matemàtica.



tasca, lligats a situacions reals i viven-
cials.

La metodologia duita a terme en aquesta
experiència ens ha ofert la possibilitat de
brindar als nostres infants una extensa
combinació de situacions diferents. Ha
desarrollado en ellos la capacidad de re-
solver problemas reales y de crear otros
nuevos; así pues, se han trabajado las di-
ferentes potencialidades del alumnado.

Ha desenvolupat entre ells la capacitat de
resoldre problemes reals i de crear-ne de
nous, és a dir, de treballar les diferents
potencialitats dels fillets i les filletes. 

Pensem que l’experiència ha estat fantàs-
tica. Hem redescobert el nostre alumnat,
l’hem fet una mica més madur i els resul-
tats lliurats han estat definitivament es-
pectaculars.

Molts cops menyspreem la capacitat d’ac-
tuació dels infants davant noves situa-
cions i això impedeix que el professorat
aconseguim resultats impensables en un
primer moment. Cal deixar-los fer, sempre
de manera guiada i partint d’unes premis-
ses ben marcades, només així gaudirem

de resultats tan enriquidors com els que
nosaltres hem aconseguit.

Quan oferim experiències variades que
possibiliten relacions en situacions socials
distintes, el que estem fent és afavorir una
conducta més adequada i, en definitiva,
un desenvolupament personal i social
més ampli.

En definitiva, dóna’ls la má, però deixa’ls
caminar. 
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difícils en què la manca d’estímuls envers
l’aprenentatge és motiu de preocupació
entre els cercles pedàgogics principals, el
sistema ens ha retornat alumnes motivats
i engrescats per dur a terme la tasca pro-
posada.

 Augmentar els vincles entre la fa-
milia i l’escola. El nostre alumnat ha fet
partícips les seves famílies de les feines
encomanades, fins i tot ha incorporat acti-
tud de l’APS a actuacions de la vida dià-
ria, com ara mirar els preus a l’hora
d’anar a comprar amb els pares i les ma-
res.

 Reconvertir el rol de l’ensenyant.
Hem aconseguit que es produís un apro-
pament entre els dos papers, mestre i
alumnes, fomentant unes relacions més
properes. Això implica que hi ha d’haver
una retroacció més freqüent que en altres
sistemes perquè es pugui dur a terme.

I, per acabar..., un ventall 
de conclusions

El món educatiu és canviant i polivalent.
La vida adulta és canviant i polivalent. La
nostra idea era aconseguir una simbiosi
entre aquests dos mons, molts cops tan
llunyans, i transportar el nostre alumnat a
una realitat virtual del que serà el seu fu-
tur el dia de demà.

Entenem que la missió de l’escola és ofe-
rir aprenentatges globalitzats als fillets i a
les filletes, com els que ha ofert aquesta

6

5

El nostre alumnat ha fet partí-
cips les seves famílies de les
feines encomanades
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Els deures 
escolars 
Lola Abelló

La CEAPA recull, des de fa temps, les queixes dels pares i mares sobre
els problemes i tensions que aporten els deures escolars a casa. Hi ha qui
afirma que els deures els hipotequen els caps de setmana i la relació fa-
miliar s’omple de tensió i estrés. No està provat que fer més feina escolar
a casa millori l’aprenentatge, i els nostres veïns francesos n’estan fent
tota una creuada que es mereix una reflexió. Cal trobar alternatives que
ajudin als progenitors a fer de pares i mares i no de mestres de repàs.

PARAULES CLAU: deures escolars, esforç, conflictes quotidians, rendiment escolar, formació comple-
mentària, tasques formatives a casa, convivència, relació família escola.

FINESTRA
OBERTA

COMUNITAT
La majoria tenen alguna activitat extraes-
colar. Els que s’ho poden permetre, en fan
més d’una i de dues, entre les quals po-
dem trobar algun idioma, música, esport i,
per descomptat, deures per a casa. 

En una tertúlia de mestres, es comentava
que els deures escolars estan tan arrelats
a la cultura social que, si no en poses,
sembla que no ets un bon docent. D’altres
pensaven que una mica de deures diari
ajuda a adquirir hàbits de treball i alguna
opinava que només han de fer el que no
han fet a classe.

El debat és sobre la taula, tant aquí com a
Europa.

Mirant una mica la premsa, trobem, al
diari El País, titulars com ara: «Rebelión
contra los deberes en casa», «Bélgica es-
tablece por decreto la duración y el tipo
de deberes escolares». Recordem, a més,
que l’any passat, a França, es va organit-
zar una vaga de deures convocada per la
Federació de Pares d’Alumnes majoritària
(FCPE) contra els «treballs forçats» fora
de l’horari lectiu.

Des de fa anys, la CEAPA, la Confedera-
ció Estatal de les AMPA, denuncia que
l’escola no respon adequadament a les
necessitats educatives, ja que s’ha incre-

Què fan els nens i nenes 
quan surten de l’escola?

Lo
la

 A
be

lló



continuen imposant feina obligatòria a
casa. Encomanen a les crriatures que fa-
cin treballs, resums de llibres o lectures,
exercicis de matemàtiques, de llengua,
etc. Normalment, continguts repetitius i
poc motivadors que s’haurien d’haver tre-
ballat a classe, però els mestres i els pro-
fessors, empesos per un temari dens i per
la necessitat de seguir el llibre de text,
deixen a les famílies la responsabilitat de
realitzar unes tasques que no els perto-
quen. Els uns intenten ajudar i els altres
paguen classes particulars o acadèmies.
Si tenim en compte que no tots els pares i
mares gaudeixen del mateix nivell educa-
tiu ni de la mateixa capacitat adquisitiva,
s’engrandeixen encara més les diferèn-
cies a la classe.

Guix 395 | Juny 2013

55

Comunitat

Deures escolars
P

FINESTRA OBERTA

mentat el temps que els infants dediquen
a fer tasques escolars a casa. Gairebé un
terç dels alumnes de primària espanyols
dediquen unes dues hores als deures es-
colars, xifra que representa un augment
que va d’un 40% a un 48% entre 1997 i
2007.

Entre els especialistes que s’han dedicat
a estudiar l’eficàcia o no de fer deures a
casa per aconseguir més bones notes,
Harris Cooper parla de limitar-los: «Els
alumnes que fan deures sembla que
treuen més bons resultats, però només
en quantitats apropiades per al seu des-
envolupament».

El mateix Cooper explica que els deures
són més eficaços a secundària que a pri-
mària, ja que els petits ofereixen molta re-
sistència a vèncer les distraccions que els
envolten a casa. Les demandes de la CE-
APA van justament en aquest sentit. Les
dificultats que tenen els pares i les mares
per aconseguir que la canalla faci els
deures causen tensions a la família, mol-
tes vegades provoquen que les criatures
es quedin sense jugar–malgrat que el joc
també és aprenentatge– i, sobretot, re-

dueix la comunicació i la convivència en-
tre pares i fills, la qual cosa significa que
adults i infants, o no tan infants, puguin
disposar d’un temps per «fer activitats
junts», activitats senzilles que estiguin a
l’abast de tots els pares i mares i que aju-
din a crear els hàbits educatius quoti-
dians.

Des de 1956, els deures escolars a casa
estan prohibits a l’escola primària fran-
cesa. Es considera que sis hores de
classe (quatre dies a la setmana) ben
aprofitades és el màxim que un nen o una
nena pot fer al dia, per no sentir-se cansat
i que resulti perjudicial per a la seva salut
física i el seu equilibri nerviós.

La FCPE, és a dir, la Federació de Con-
sells de Pares d’Alumnes, la majoritària a
França, exposa, en el seu projecte educa-
tiu, que els aprenentatges s’han de fer a
classe i amb la presència del professorat i
no a través dels deures escolars a casa,
perquè representen una delegació de tas-
ques escolars a la família i, a més, incen-
tiven les diferències culturals i socials.

[...] la norma és que l’infant mostri a casa

el que ha fet a l’escola i no que mostri a

l’escola el que ha fet a casa [...]

Encara que aquesta dada no es conegui
prou, a Espanya, l’any 1956, es va apro-
var una circular en el mateix sentit que a
França, però els mestres i el professorat

Es considera que sis hores de
classe ben aprofitades és el mà-
xim que un nen o una nena
pot fer al dia, per no sentir-se
cansat 
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profundes. L’escola pública continua sent
la font d’igualtat d’oportunitats, sobretot
davant la diversitat social actual. Tot l’a-
prenentatge i la feina que es pugui fer a
l’escola dóna les mateixes possibilitats a
tots i a totes, si no, derivarem cap a un
model de tipus coreà, en què les criatures
fan llargues jornades en acadèmies per
triomfar, amb la qual cosa n’hi ha moltes
que queden arraconades. És aquest el
preu que volem pagar? 

«Els deures són indispensables 
per adquirir els coneixements 
i aprofundir-hi»
Tot el que es pugui fer a la classe, un lloc
propici per treballar, amb l’ajuda del mes-
tre o de la mestra, amb companys i com-
panyes per compartir l’aprenentatge i els

poden estendre més de mitja hora al dia.

En cap cas, els deures contaran per a les
notes per evitar discriminacions i les es-
coles que no en demanen poden conti-
nuar fent-ho

El mes de març de 2012, la FCPE va ce-
lebrar una jornada temàtica sobre els
deures escolars, amb unes conclusions
que contradeien les afirmacions dels de-
fensors de les tasques a casa i que jo ex-
poso basades en les meves reflexions.

«Els deures a casa són per inculcar
el valor de l’esforç»
Darrerament, s’està jugant molt amb el bi-
nomi format per les paraules esforç i es-
cola. S’estan aprofitant les idees
neoliberals per justificar les retallades que
s’estan portant a terme a l’entorn euro,
sobretot al sud d’Europa. S’oblida que
l’escola és un lloc d’aprenentatge i que l’es-
forç no ha de ser un fi en si mateix, sinó el
mitjà per progressar, i que l’interès i la
motivació són els motors que posen en
marxa l’esforç per aprendre.

«Per als socialment desfavorits, 
no fer deures a casa representarà
més consum de televisió i de jocs
electrònics i no adquiriran els hàbits
de treball per afrontar la secundària
amb èxit»
Els deures escolars són causa de diferèn-
cies socioculturals que poden esdevenir

FINESTRA OBERTA No està clar fins a quin punt els deures
milloren el rendiment escolar, sobretot a
primària. Als EUA, hi ha molta gent con-
trària a posar feina a casa. Argumenten
que, quan els infants són petits, les mares
i els pares els han d’ajudar, no tenen prou
capacitat per organitzar-se tots sols i, en
lloc de totes les virtuts que defensen els
que en són partidaris, es tornen uns in-
fants dependents i solament es motiven
amb negociacions i càstigs (Mora i Au-
nión, 2012).

El decret Nollet a Bèlgica, només prohi-
beix els deures per els infants a educació
infantil. A cicle inicial (6-8 anys), els pro-
fessors poden demanar als alumnes re-
sums orals o escrits de les classes
impartides, però han de fer-se sense l’a-
juda d’un adult. A cicle mitjà (8-10 anys),
no poden excedir de 20 minuts al dia i a
cicle superior (10-13 anys), no poden es

Alguns exemples d’alternativa als deures de FCPE
Explicar una història, llegir un llibre junts.
Escoltar recitar un poema que al vostre infant li agradi molt.
Fer un dibuix per a la mestra o per algú altre.
Escriure un poema junts.
Buscar una foto o un material per il·lustrar allò que s’ha estudiat a
casa.
Que el nen expliqui un moment de la classe que li ha agradat més,
o que li ha agradat menys.
Ensenyar la llibreta i parlar d’allò que han fet.
Fer una recepta d’un pastís per a la classe.
Escriure a un familiar.
Explicar records de la nostra infància.

Lo
la

 A
be

lló



exercicis adequats per comprendre les
matèries, no necessita cap esforç comple-
mentari. L’alumnat que no ho entén a
l’aula, difícilment hi arribarà tot sol a casa.

«Els pares i les mares demanen que
es facin deures a casa»
Moltes vegades pot ser per la tradició i
per una certa competitivitat entre pares
i mares que transmeten a la seva canalla,
d’altres pot ser per una falta de comuni-
cació entre professorat i famílies. Els
mestres i els pares tenen diferents papers
en l’educació de la canalla, sobretot en
relació amb l’escolaritat. Els pedagogs
són els mestres i els professors, i el pa-
per de les famílies és el d’acompanyar
les seves criatures per aquesta aventura
de l’aprenentatge reglat. Les progenitores
i els progenitors tenen el dret de conèixer
allò que es fa a l’escola i el més adequat
és que els infants ensenyin allò que han

fet a l’escola i no el contrari, que ensen-
yin a l’escola allò que han fet a casa.

El bon progenitor és aquell que fa
treballar les seves criatures»
Les federacions i confederacions de pares
i mares d’alumnes han comprovat que els
deures són una font de conflictes quoti-
dians entre pares i fills. Moltes vegades,
un exercici considerat senzill pels mestres
pot tenir molta complexitat per a pares i
mares que van deixar els estudis aviat.
Això l’infant pot viure-ho com un problema
amb l’escola.

La relació entre pares i fills s’ha escolaritzat,
de manera que el que compta són els resul-
tats acadèmics, per als quals moltes vega-
des competeixen les famílies. Això els fa
oblidar valors essencials com ara la convi-
vència, el joc o la responsabilitat. Les ex-
traescolars també han anat canviant cap a
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un reforç per excel·lir en els coneixements
acadèmics. Qui pot, és clar!

Caldria fer una parada en la cursa diària per
la quantitat i reflexionar sobre com es pot
accedir a la qualitat dels aprenentatges i de
la convivència que representa l’educació fa-
miliar.

I, per acabar, una recomanació: el com-
promís dels progenitors i les progenitores
amb l’escola no passa per ajudar a fer els
deures a les criatures, sinó per propiciar
l’entorn agradable perquè els facin totes
soles i per la participació al centre docent
a través dels canals establerts (AMPA,
consell escolar, etc.). 

MORA, M.; AUNIÓN, J.A. (2012): «Rebelión
contra los deberes para casa». El País Digital
[en línea]. 2 de abril. <http://sociedad.
elpais.com/sociedad/2012/04/02/vidayartes/133
3390053_270755.html>. [Consulta: mayo 2013]

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

La relació entre pares i fills s’ha
escolaritzat, de manera que el
que compta són els resultats
acadèmics, per als quals moltes
vegades competeixen les famílies.
Això els fa oblidar valors essen-
cials com ara la convivència, el
joc o la responsabilitat

ALTERNATIVA DE CEAPA

1. Reformar el currículum educatiu per establir un ensenyament més estimulador,
pràctic i centrat en l’adquisició de competències bàsiques, adaptada a la societat del
segle XXI.

2. Que els deures només formin part d’una formació complementària, amb el suport
de biblioteques, museus, associacions i recursos de l’entorn escolar, amb activitats rela-
cionades amb la lectura, la recerca i la utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Que es poguessin fer sense l’ajut d’un adult.

3. Que tots els centres educatius ofereixin programes de reforç educatiu (com el
PROA a secundària), de manera que l’alumnat amb més dificultat es pugui quedar un
temps limitat a l’escola o rebi algun tipus de reforç.
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Si vostè pertany a la formació docent, se-
gur que ha participat en un bon grapat
d’activitats formatives. Deu haver assistit
a congressos, a algun curs, potser ha tre-
ballat, juntament amb alguns companys i
companyes, en projectes d’àrea o de
centre. En fi, segur que es deu haver
creat una opinió sobre la formació, és a
dir, la utilitat, la qualitat, l’eficàcia i la re-
percussió que té. Li proposo una mirada
diferent. Li proposo que pensi, entre totes
les experiències que ha viscut, en aque-
lla que més li ha interessat, en la que
creu que li ha servit més per aprendre
(espero que pugui en recordar alguna
amb aquestes característiques) i li pro-
poso que reflexioni sobre com ha estat,
com s’han disposat les circumstàncies.
Què ha provocat que aquesta activitat
hagi estat millor que les altres?

Relataré una experiència que, des del
nostre punt de vista (el meu com a asses-
sor i el de les professores i els professors
implicats) ha estat, i continua sent, molt
interessant i productiva. Comentaré el que
creiem que produeix aquest efecte benè-
fic. Pensem que el que a nosaltres, pro-
fessorat, ens ajuda a aprendre també
serà bo per al nostre alumnat.

De vegades, la formació del professorat
esdevé adequada, és a dir, s’ajusta a les

Es pot aprendre alguna cosa 
en la formació permanent?
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En el present article, s’hi relata l’experiència d’una colla de professores.
L’autor, assessor de formació, juga amb el caràcter diabòlic d’aquesta
proposta (perquè qüestiona la tradició, el que es considera norma als
centres), estructurant l’article en sis preguntes, sis respostes i sis con-
clusions que el porten a preguntar-se què és més diabòlic: qüestionar el
que està establert o mantenir un sistema que se sap que no funciona?

PARAULES CLAU: projectes, competències, constructivisme, lectura, cinema, textos, llengües, didàctica.



cació lingüística del seu alumnat, en la di-
dàctica del que ha escrit en particular i en
les tres llengües curriculars (gallec, caste-
llà i anglès).

En un primer curs acadèmic, l’activitat
del grup té molt d’informació: la lectura
de bibliografia, la visita de persones ex-
pertes en didàctica del que s’ha escrit i
de companyes i companyes que els ex-
pliquen les passes que han recorregut
en un camí semblant al seu. En vista
d’aquestes noves idees, realitzen també
una revisió de les seves programacions,
cercant referents legals que avalin les
noves propostes. En general, revisen els
grans conceptes i van trobant, en un en-
focament constructivista i eminentment
social, el millor context possible per
desenvolupar la lectura i l’escriptura. La
conversa, el treball a partir de projectes,
la col·laboració i, fins i tot, la integració
de la didàctica de les diverses llengües
es van conformant com els pilars de la
seva metodologia.

La publicació recent de la nova Llei Orgà-
nica d’educació (LOE) ha portat a l’escola el
debat sobre un concepte nou i suggerent:
les competències bàsiques. Aquest nou ele-
ment del currículum els genera algunes pre-
guntes molt interessants: treballem
realment aquestes competències? Són
tan importants certs aspectes del llen-
guatge escrit? Treballem bé la compren-
sió? Què hi ha de l’expressió oral?

Aquestes preguntes necessiten unes res-
postes i les nostres professores decidei-
xen buscar-les. Sorgeix la possibilitat de
formar un grup de treball. Ho comenten
amb les seves companyes i aleshores co-
mença aquest ric procés de millora. Un
petit grup de professores, companyes d’un

mateix centre, unides per
la curiositat i animades
per la necessitat de donar
resposta als reptes can-
viants de la seva feina. Se
centraran en la millora de
la competència en comuni-

necessitats i, a més a més, millora la
competència professional de les persones
implicades; es trasllada a les aules i cons-
titueix una innovació, un canvi, una trans-
formació. I aquests canvis, aquestes
millores, produeixen petites evidències,
reflexos que –encara que siguin lleus–
constitueixen indicis del que s’ha après.

Això és el que ha succeït en l’exemple
que exposem a continuació. Un grup de
professores d’un centre educatiu (una es-
cola d’educació infantil i primària) ha ex-
perimentat petits canvis metodològics a
les aules, amb els seus grups d’alumnes.
Una experiència reeixida sobre la qual
hem reflexionat. 

Vegem què ha succeït i mirem d’ex-
treure’n algunes conclusions. Sis respos-
tes per a les nostres sis preguntes.

La María Jesús i l’Eva són les tutores de
primer i de segon. Treballen en un petit
col·legi de primària. No estan del tot con-
formes amb la metodologia que utilitzen
per a l’aprenentatge de l’expressió escrita.
Creuen que ho podrien fer
millor. Tenen dubtes serio-
sos sobre els seus llibres
de text. A més, els preo-
cupa el canvi que experi-
menta el seu alumnat quan
arriba d’infantil.

Una experiència d’èxit

L’escola com a espai 
de coneixement

Formació i
desenvolupament 
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SIS QÜESTIONS PLANTEJADES

1. Quins són els temes interessants? D’on sorgeixen les necessitats de formar-se?

2.Com podem atendre la diversitat? Com podem donar resposta a cada ensenyant?

3.La formació, ha de ser més teòrica o més pràctica? Teories o receptes?

4.Com repercuteix la formació del professorat en la qualitat de l’educació?

5.Formació presencial o formació en centres? Què és millor?

6.Quin format? Quina modalitat? Quina durada de les activitats?

En un primer curs
acadèmic, l’activitat
del grup té molt d’in-
formació
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TEMA DEL CURS I porten a terme un experiment. Recor-
dem que investiguen com poden millorar
la competència comunicativa del seu

alumnat. Especialment, la seva competèn-
cia lectora i escriptora. Proven la potència
educativa d’un petit projecte d’escriptura
centrat en un tema que «toca» del llibre
de coneixement del medi: l’alimentació. El
treballaran les tutores, a més a més de
l’Olga, que és la professora especialista
en educació física, i el professor d’anglès
(perquè es tracta d’un projecte que inte-
gra la didàctica de les llengües).

Apliquen un mètode amb algunes premis-
ses ineludibles:

Han de treballar mitjançant projectes.
Els dissenyen a partir dels criteris d’a-
valuació.
Han de ser multidisciplinaris, és a dir:
comprenen diverses àrees.
Són, en qualsevol cas, projectes que
porten a llegir i escriure en llengües dis-
tintes. 
Impliquen l’ús de noves tecnologies.
Les alumnes i els alumnes participen
en agrupaments variats.
Han de tenir un resultat final concret i
definit des del començament per part
del grup.

Els infants escriuen receptes tradicionals
juntament amb les seves famílies, les
comparteixen a la classe, n’analitzen els
valors nutritius, les valoren; escriuen
també en anglès, dibuixen, componen un
article en gallec per a la revista escolar;
etc. L’experiència esdevé ben sucosa. S’a-
caba el curs i decideixen –per descomp-

tat– que l’experiència ha de continuar al
curs següent.

Però les coses ja han canviat força. El tra-
jecte recorregut ha provocat els efectes
desitjats. Per començar, aquest nou curs
prescindiran d’alguns llibres de text. No els
semblen útils. Fins i tot, atesa la nova me-
todologia que estan aplicant, més aviat els
fan nosa. El que s’ha escrit –la lectura i
l’escriptura– en les llengües ambientals
(gallec i espanyol) no necessita aquesta
eina. L’ús de les llengües en contextos re-
alistes assumirà tot el protagonisme. De
llegir i escriure, se n’aprèn llegint i escri-
vint. Fem-ho, doncs, i amb textos de veri-
tat, amb destinataris, funcions i varietat de
tipologies.

Aquest any, més que d’informar-se, es
tracta de formar-se. Aprendran més de la
seva pròpia pràctica, del fet de reflexionar-
hi. «Provem, avaluem com ha anat i millo-
rem-ho», «Demanarem ajuts puntuals
quan ho considerem necessari». I serà
necessari, és clar que sí, perquè, en
aquest curs, incorporaran un element nou
a les seves propostes: les TIC. No poden
deixar de banda les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per desenvolu-
par la lectura i l’escriptura.

Comencem amb un conte. La lectura com-
partida que n’hem fet ens porta a escriure.
El conte és una excusa i juguem a traslla-
dar el text a uns altres textos, a uns altresE
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TEMA DEL CURSsions de pluja d’idees en gran grup,
també calia que les tasques es repartissin
en equips més petits. Calia trencar la di-
nàmica d’aules, deixar de banda els hora-
ris estrictes i ajuntar-se tots amb diversos
docents per tirar endavant el projecte. En
fi, havíem de treballar com una compa -
nyia de teatre.

Així ho vam fer. Hi vam patir dificultats, és
clar, perquè no és gens senzill, en una es-
cola, mirar d’organitzar-se de manera dife-
rent de l’establerta, que és molt estricta i
detallada, gairebé mil·limètrica. No és sen-
zill, és clar que no, però gairebé res del que
importa a la vida és senzill. Així que va cal-
dre lluitar, negociar i assumir compensa-
cions, però ho vam aconseguir. Vam
preparar el guió i va arribar l’hora de les ses-
sions de càsting, dels grans assajos.

menys alguna vegada, processos com
aquest.

Així doncs, ens vam posar a treballar.
Vam començar amb la lectura del conte
triat. Es tracta d’un relat que té lloc en un
museu. Conté moltes referències a autors
i a obres pictòriques conegudes. També hi
tenen un protagonisme especial les mas-
cotes. Les sessions de lectura compartida
proporcionen un context molt ric en opor-
tunitats per aprendre. Sorgeixen, a les au-
les de primer i segon, un bon grapat de
tasques tangencials al projecte: investiga-
ció sobre autors, obres, tècniques artísti-
ques; confecció de murals; presentació de
les nostres mascotes; sessions de pintura
«A la manera de…». A continuació, arriba
el moment que nosaltres expliquem la his-
tòria. Havíem de traslladar el nostre conte
a un altre format textual. Havíem d’es-
criure un guió. Un guió per a una repre-
sentació. Escenes, diàlegs, acotacions
sobre els decorats, banda sonora, mú-
sica, coreografies, cançons, etc.

Aleshores va arribar el moment d’agrupar-
nos de maneres diferents. Aquest treball
creatiu necessitava grans debats, ses-

gèneres textuals. De la narració al còmic,
del còmic al guió. Decidim preparar una
funció teatral. La representarem en el festi-
val de final de curs. Una obra original, sor-
gida a partir d’un conte, però que serà
d’elaboració pròpia. Una funció dramàtica
completa: guió, decorats, vestuari, llums,
banda sonora, cançons, coreografia, etc.

I totes aquestes feines, totes aquestes tas-
ques complexes i interessants, farcides
d’ocasions per aprendre, per llegir i es-
criure, per inventar i crear, per enfrontar-se
a problemes complexos i veritables, com
també per dissenyar estratègies per do-
nar-los resposta. Els encararem aplicant el
que hem après en aquests dos anys d’in-
vestigació. Ho farem treballant en grups,
en equips, ajuntant-nos en equips hetero-
genis. Organitzarem els temps i els espais
en funció de les tasques més que no pas
dels horaris i les matèries. Comença el
nou projecte: A gran noite dos cans.

Trobem, en els criteris d’avaluació del pri-
mer cicle, referències concretes a l’ex-
pressió corporal, la dramatització, la
lectura i l’escriptura de diferents gèneres
literaris, l’expressió artística, la coreogra-
fia i la interpretació de cançons, etc. En fi,
trobem, en el decret de currículum d’edu-
cació primària, clarament justificada, la
preparació i la representació d’una obra
de teatre amb l’alumnat. És més, el que
hem vist és que difícilment es compliran
aquests decrets si no se segueixen, al-

Organitzarem els temps i els es-
pais en funció de les tasques
més que no pas dels horaris i
les matèries
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En fi, continuarem amb el nostre grup de
treball durant aquest curs 2012-2013. El
grup cada vegada és més gran. Aquest
any afinarem més. Volem analitzar la inter-
acció, la conversa entre alumnes i profes-
sor, i entre els alumnes entre si, per
aprendre. Millorarem la nostra actuació.
Volem cedir la paraula als infants. Els vo-
lem escoltar més i explicar-los menys. Vo-
lem deixar d’ensenyar-los respostes.
Volem valorar les seves preguntes.

Cada vegada és més difícil. Cada vegada
és més interessant.

Recordem el començament d’aquest article.
Què fa que unes activitats siguin millors que
unes altres? Si considerem que aquest
grup de professores ha tingut èxit, és a dir,
l’hem encertada a oferir-los la formació que
necessitaven i, a més, aquesta ha transcen-
dit a les pròpies professores, de manera
que ha arribat a millorar de manera efectiva
els aprenentatges del seu alumnat, quines
són, doncs, les claus de l’èxit aconseguit?

Mirem de resumir les que considerem que
són les claus i que hem anat consignant
al llarg del relat. Són les sis respostes a
les nostres sis preguntes:
1. Les necessitats de formar-se sorgeixen

de la seva pròpia realitat. Són les ne-
cessitats sentides per les professores

Sis respostes. A què és degut
aquest èxit?

Així va ser. Utilitzant els recursos del grup
de treball, vam rebre l’ajut d’un director de
cinema, amb el qual vam analitzar el dar -
rer trajecte intertextual: del guió de teatre
al guió cinematrogràfic. Plans, càmera,
seqüències, escenes, el guió il·lustrat (un
gènere nou), el muntatge… Apassionant!

I va arribar el dia del rodatge. I va ser me-
morable. Novament complicat –cal dir-ho–,
perquè hi ha un horari, un repartiment de
l’alumnat en grups, amb els responsables
assignats per hores lectives i una infinitat
de petites convencions que es veuen tras-
tocades quan algú decideix treballar d’una
altra manera, sortir una mica de l’encoti-
llament acadèmic. Tant és així que ja es-
tem convençuts que aquesta
circumstància, la de tenir problemes amb
l’organització del centre, la podríem consi-
derar ja com un indicador fiable que està
en el bon camí.

Després de la filmació, va arribar el mo-
ment del muntatge. Passades les hores
de la claqueta i les escenes, les disfres-
ses, l’ambientació i els llums, la màgica
conversió del gimnàs del col·le en un es-
tudi cinematogràfic, el glamur de l’espec-
tacle i les presses i les urgències;
arribaven els temps pausats de l’edició
del vídeo, del so, del treball als ordinadors
i de la selecció de la música, dels títols…,
també de la promoció de la nostra pel·lí-
cula. El gran esdeveniment de la festa de
final de curs.

I, per acabar-ho d’adobar, quan el treball
ja estava molt avançat, quan havíem co-
mençat els assajos generals, va arribar la
gran notícia: l’escenari no està en condi-
cions, és perillós. No es podrà representar
l’obra!

Quin problema! Què fem ara? El nostre
grup de treball va funcionar aleshores
magníficament. A la reunió següent, vam
plantejar aquesta situació i va sorgir la res-
posta. Una resposta que, al final, va consti-
tuir una millora notable en el nostre
projecte. Què fem? Doncs farem, de la ne-
cessitat, virtut! Gravarem l’obra! En aquest
cas, ens havien d’ajudar, perquè, això sí,
d’experiència en el rodatge de cinema en
teníem tanta com el nostre alumnat, és a
dir, gens ni mica. Així arriba la segona part
d’aquest projecte ple de sorpreses. Arriba
la pel·lícula: Noite de cans1.

TEMA DEL CURS

Pots veure 
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en el context real de la seva feina, a la
seva escola, a la seva tasca diària.
Elles –amb ajut, amb assessorament–
han dissenyat el seu pla de formació, l’i-
tinerari necessari per canviar.

2.La formació no és personal, sinó col·le-
giada. No es tracta tant de formació in-
dividual com de millora d’equip, de grup.
El consens és essencial, el fet de com-
partir la visió, la formació entre iguals.

3.La formació va estretament lligada a la
pràctica. Es fonamenta en la reflexió so-
bre aquesta. No és prèvia a la pràctica.
N’és posterior o, almenys, simultània.
No hi ha receptes. Les docents creixen
professionalment a través de la reflexió
sobre la pràctica realitzada.

4.L’alumnat, el seu aprenentatge i el seu
benestar modelen i alimenten el procés
de canvi i de formació. L’experimentació
a les aules proporciona la retroacció ne-
cessària per valorar les propostes. El
centre docent és l’objectiu darrer del
canvi.

5.La modalitat triada és ideal, atès que
ofereix un context amable, segur i infor-
mal (tot i que controlat i reconegut) per-
què aquests processos reïxin. Els

participants es proposen assolir un
repte intel·lectual constant i introdueixen
emoció i novetat a les seves pràctiques.

6.Aquesta experiència formativa s’allarga
en el temps per un període suficient
perquè es puguin desenvolupar els
aprenentatges i s’instaurin els canvis.
Tres anys sembla que són un període
mínim per a aquests processos.

En definitiva, ja fa un temps que m’he
adonat d’una cosa important: el que ob-
servem a les activitats de formació per-
manent del professorat és perfectament
comparable al que succeeix a la teva
aula, al teu institut o a la teva escola. El
que és bo per a tu, per a nosaltres, també
n’és per als nois i les noies de les nostres
aules. I passa el mateix amb el que no
ens agrada: al teu alumnat, tampoc no li
agrada. Tenim ja algunes certeses. Hem
comprovat a la pròpia pell que l’aprenen-
tatge és millor quan es compleixen algu-
nes condicions.

N’aprenem més quan:
1. Estem contents, a gust, segurs. Quan

ens ho passem bé.
2.Actuem junts, en companyia, en grup.
3.Ens enfrontem a reptes interessants,

complexos, veritables.
4.Reflexionem sobre el que hem après,

sobre com aprenem.

Sis conclusions. 
Com aprenem?

5.Rebem ajuts puntuals en moments crí-
tics

6.Fem coses, quan participem en les
activitats, quan en som protagonistes.

Ens ha sortit una proposta diabòlica, ho
sé, i no tant per aquesta coincidència nu-
mèrica (sis preguntes, sis respostes i sis
conclusions –666, el nombre fatídic–),
sinó pel que representen aquestes darre-
res sis condicions per aprendre millor. Ca-
dascuna qüestiona les pràctiques
tradicionals dels nostres centres docents.
Massa sovint, el que oferim al nostre
alumnat és justament el contrari. Hem ex-
plicat que han sorgit un grapat de conflic-
tes al llarg de l’experiència d’aquest grup
de professores. Les seves il·lusions, les
seves idees, xoquen amb el costum, amb
la norma habitual. Aquestes dificultats
són la millor evidència del caràcter diabò-
lic de la proposta exposada aquí, del seu
caràcter rebel, inconformista, innovador.
Aquest caràcter és, segons el meu parer,
la seva característica més valuosa. Tant
de bo que no el perdin mai.

* El present article, redactat en equip, relata
l’experiència de quatre professores: Eva San-
tiago, María Jesús Fernández, Olga Teijeiro i
Magoia Bodega; de l’escola de Combarro, a
Pontevedra.
1. Podeu veure el curtmetratge Noite de cans
en www.youtube.com/watch?v=pDpBMkhrf5I
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El taller 
de les papallones 
Motivació a la lectura 
amb menors que es troben 
en risc de patir exclusió social
Gema Vaquero, José Ignacio Rico 

Guix

ESCOLA, 
TERRITORI, 
COMUNITAT

La participació de tots els sectors de la comunitat educativa és possi-
ble si s’unifiquen objectius que redundin en benefici dels infants i que
disminueixin possibles factors de risc d’exclusió que es troben a les
zones de transformació social. L’educació és una tasca que implica so-
miar. Somiar que, mitjançant un plantejament didàctic, aconseguim
despertar alguna cosa dintre del nostre alumnat.

PARAULES CLAU: valors, club de lectura, tenacitat, animació a la lectura, canvi.

dels Dissenyadors de Totes les Coses, el
jove Odaer (ell en alemany) és castigat per
l’Anciana Encarregada de la Saviesa a fer-
se càrrec del taller dels insectes en com-
panyia dels seus rebels amics (Tra, art;
Rotnip, pintor; Oleb, belo, Belli; Asum,
musa). Odaer és un noi tossut que busca
dissenyar una criatura tan bonica com un
ocell o una flor. Malgrat les burles de les
persones que no el comprenen i les altres

dificultats que pateix, decideix continuar
amb el seu somni fins que aconsegueix
fer, amb el patiment provocat per l’esforç i
la dedicació, una nova creació que ano-
mena papallona. Alegres per la bellesa de
l’ésser acabat de crear, els nous dissenya-
dors d’insectes decideixen fer ús de la pre-
rrogativa de sol·licitar un taller propi, cosa
que solament es proposa quan un dissen-
yador ha creat quelcom realment distint,
bell i important, per a la qual cosa es de-
mana una audiència especial a l’Anciana
Encarregada de la Saviesa, a qui solament
els és permès adreçar-s’hi als Dissenya-
dors Més Grans i els seus artesans.  

Així doncs, hi assisteixen els gegants en-
carregats del disseny dels grans animals,
els Dissenyadors dels Gats, dels Gossos,
de la Vida Marina, dels Arbres, dels Ar-

Un dia, l’Odaer va tenir un somni. Va so-

miar que el seu avi bufava damunt de l’Arc

de Sant Martí i que aquest es trencava en

bocinets petits que sortien volant.

(Belli, 1994, p. 21)

El taller de les papallones és un conte de
la poetessa nicaragüenca Gioconda Belli
que exalta el valor de l’esforç. En un llen-
guatge al·legòric, explica com, en el món
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bustos, de les Flors, dels Rèptils, dels
Metalls, dels Mons i dels Astres. La visió
de les papallones omple la sala d’aplaudi-
ments i de crits d’«Hurra!» dedicats a la
nova creació, que mereix un taller propi
per a Odaer i els seus amics.

Des d’aquest plantejament d’educador
somiador, va sorgir una proposta de mo-
tivació a la lectura que, dintre del context
en què ens trobàvem, havia d’aconseguir
transmetre aquest missatge d’optimisme
i de lluita per ajudar els menors a sortir
de l’exclusió des d’estructures grupals
participatives prèviament ancorades en
el territori.

Clubs de lectura als centres escolars
del polígon de Cartuja-Almanjáyar

La lectura del conte El taller de les papa-
llones va ser una activitat del Club de
Lectura de l’associació Almanjáyar en Fa-
mília, que, des de fa quatre anys, es reu-
neix a la parròquia Jesús Obrero, del barri
d’Almanjáyar. El club va començar a tre-
ballar durant el curs 2008-2009 amb el
grup de persones grans de l’associació.
Més tard, l’equip de dones va mantenir la
iniciativa i les reunions per tractar d’incor-
porar-hi pares i mares de dues de les es-
coles públiques del barr i, les més
properes físicament a l’associació: el
CEIP Andalucía i el CEIP Arrayanes.

Docent somiador

Partint de la premissa que llegir és, se-
guint Marina i Válgoma (2005), «el mitjà
més eficaç per apoderar-se del llen-
guatge, la qual cosa, al seu torn, consti-
tueix una condició indispensable per
ajudar a desenvolupar la intel·ligència, la
plenitud afectiva de les nostres relacions i
la dignitat de la nostra convivència», es va
engegar aquesta iniciativa com a eina de
prevenció de l’exclusió social.

El Club de Lectura està format per una co-
lla de gent que realitza una reunió periò-
dica, normalment de caràcter mensual o
bimensual, en què es fa una posada en
comú sobre la lectura d’una obra literària
prèviament llegida de manera individual.
Hi sol haver una persona que fa de moni-
tora animadora del grup i que en resol les
qüestions de logísitica. En aquest cas, l’a-
nimació és a càrrec de la responsable del
programa de prevenció i control de l’ab-
sentisme escolar de l’organització no go-
vernamental Almanjáyar en Família, amb
el suport de l’educador social de l’equip
d’orientació educativa (EOE Cartuja-
Almanjáyar), de la Delegació d’Educació
de la Junta d’Andalusia a Granada. La po-
sada en comú de la lectura El taller de les
papallones va generar diverses iniciatives.

La nostra intel·ligència, la nostra cultura, les
nostres relacions personals i la nostra convi-
vència són lingüístiques. Si no ens apode-
rem del llenguatge, som ignorants,
inarticulats, insociables… En definitiva, ens

convertim en persones excloses. Les coses
les anomena qui té poder per anomenar-les.

Des de fa uns quants anys, mitjançant el
programa d’intervenció «Hacer-Hola», l’as-
sociació atén, a les tardes, la infància del
barri en tres grups distints d’edat: un pri-
mer grup d’infantil des de 4 anys fins a se-
gon de primària, de 7 anys; un segon grup
atén el cicle mitjà de primària, de 7 a 10
anys, i un tercer grup, amb preadolescents
i adolescents que acaben la primària fins a
final d’ESO, d’11 a 15 anys. Els infants que
hi assisteixen són, majoritàriament, alum-
nes dels dos col·legis públics esmentats.  

Malgrat les dificultats econòmiques, l’as-
sociació ha disposat de servei de logopèdia
i psicologia, i al seu equip multidisciplinari
hi ha professionals del treball social, de
l’educació social i de magisteri (especia-
listes d’infantil, de primària, d’audició i de
llenguatge).

El fet de mantenir les nenes i els nens en
un entorn educatiu de quatre de la tarda a

Atenció a la infància del barri 
a Almanjáyar en Família

La nostra intel·ligència, la nostra cultura, les nostres
relacions personals i la nostra convivència són lin-
güístiques. Si no ens apoderem del llenguatge, som
ignorants, inarticulats, insociables… 

ESCOLA, TERRITORI,
COMUNITAT
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concentrar-nos. Temps de durada: 10
minuts.
Modelatge de plastilina i lectura del
conte. A cada escolar, se li reparteix
una pastilla de plastilina i se li explica
que l’ha d’anar modelant d’acord amb
el que li vagi suggerint la història que
explicarem tot seguit. Temps de durada:
20 minuts.
Explicació en assemblea de per què
hem modelat així la nostra plastilina.
Temps de durada: 15 minuts.
Reflexió en grup sobre què ens ha
agradat més de la història i per què.
Què n’hem entès? Què ens vol dir l’au-
tora amb el text? Temps de durada: 15
minuts.
Activitat d’imaginació sobre com seria el
taller de les papallones. Per parelles,
agafant un sol llapis i, alhora, sense po-
der-nos comunicar verbalment, dibuixem
tenint en compte que hi apareguin els
objectes clau que se citen a la pissarra
(arc de Sant Martí, papallona, sol, taller,
camí). Temps de durada: 30 minuts.

El primer pas d’aquesta iniciativa és la
lectura del conte al club de lectura per
part de persones adultes de l’associació
Almanjáyar en Família.

La lectura en grup aporta una visió més
àmplia que ens permet conèixer la ma-
nera com cada subjecte individual com-
prèn la història des de les seves vivències
personals, des de la seva pròpia perspec-
tiva. Complementa i enriqueix la recepció,
perquè «[…] llegir és un procés psicolin-
güístic, en el sentit que es comença amb
una representació lingüística superficial
codificada per un escriptor i que s’acaba
amb el significat que el lector construeix»
(Goodman, 1990).

La qualitat i la significació dels valors que
apareixen en aquest conte sobre el canvi
que planteja Gioconda Belli ens va ani-
mar a treballar-lo amb els menors, de ma-
nera que aconseguissin il·lusionar-s’hi
tant com ho haurien fet les persones
adultes.

Així, es va reelaborar la història adaptant
el vocabulari als nens i nenes d’aquest
context i se’n va dissenyar el planteja-
ment següent per a una sessió d’aproxi-
madament dues hores1 amb un grup de
quinze infants de 8 a 10 anys:

Estratègia de relaxació. La classe es
col·loca en cercle i els nois i noies tan-
quen els ulls mentre tots plegats escol-
tem una música que ens ajuda a

vuit del vespre s’aconsegueix amb una va-
rietat d’activitats que complementen el re-
forç escolar. La lectura dialògica El taller de
les papallones no va passar desaperce-
buda al Club de Lectura com a oportunitat
de crear una intervenció socioeducativa,
tant per als tres nivells als quals s’atén la in-
fància a l’associació Almanjáyar en Família,
com per als grups classe de l’ensenyament
reglat.

El plantejament didàctic consta d’una sèrie
de fases, en les quals intervenen i partici-
pen distints sectors de la població: infants,
persones adultes del barri i professionals.

Intervenció socioeducativa 
El taller de les papallones 
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La lectura en grup aporta una
visió més àmplia que ens permet
conèixer la manera com cada
subjecte individual comprèn la
història des de les seves vivències
personals, des de la seva pròpia
perspectiva

ESCOLA, TERRITORI,
COMUNITAT



El plantejament didàctic es va portar a
terme també a l’aula de cinquè de primà-
ria del CEIP Andalucía durant el mes d’a-
bril de 2012.

L’11 de maig de 2012, més de cent famílies
de les escoles del disticte van participar en
un esmorzar comunitari que es va celebrar
al pati del col·legi, en el qual els clubs de
lectura del barri, les associacions de mares
i pares de l’alumnat del districte nord i la bi-
blioteca municipal Cartuja-Almanjáyar, entre
altres, van instal·lar una exposició dels seus
treballs de foment de la lectura amb panells,
fotos, presència dels llibres llegits i altres
materials. Un cop acabat l’esmorzar comu-
nitari, es va dur a terme un taller dinamitzat
per José Gilabert Ramos, veí del barri: el ta-
ller de les papallones, en el qual van partici-
par les mares i els pares assistents. 

1. Es pot veure un resum en vídeo de la
intervenció amb el grup del nivell II al You
Tube a http://cort.as/43P9

BELLI, G. (1994): El taller de las mariposas.
Nicaragua. Anama. Ediciones centroamerica-
nas.
GOODMAN, K. (1990): «Lenguaje integral: un
camino fácil para el desarrollo del lenguaje».
Lectura y Vida, año 11, núm 2, pp. 5-13.
MARINA, J.A.; VALGOMA, M. de la (2005): La
magia de leer. Barcelona. Plaza & Janes.
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Visionament de la presentació, elabo-
rada amb imatges de papallones de ti-
pus diferents i establiment de relació
entre el taller de motivació a la lectura i
les papallones d’Escher (tessel·lacions
matemàtiques). Temps de durada: 10
minuts.
Creació del museu de la papallona a
l’aula. Deixem un racó de l’aula per re-
cordar el taller de les papallones: hi pen-
gem els dibuixos que hem fet, hi
col·loquem les nostres escultures de
plastilina i ens comprometem a tenir-ne
cura. Temps de durada: 15 minuts.

El plantejament didàctic crea un clima
confortable i amigable a l’aula, perquè es
vol aconseguir que les persones que hi
participen es relaxin, se sentin bé i con-
nectin amb el seu interior creatiu. Facilita
el treball grupal i cooperatiu, eleva l’auto-
estima i genera la posada en comú sobre
discursos individuals elaborats lliurement. 

Ens assemblem a aquest grup d’artistes
format pels Dissenyadors de Totes les Co-
ses, que van ser els encarregats de dis-
senyar animals i plantes en un món
encara en construcció semblant al nostre,
que sempre es mostra dinàmic i inacabat.
Ens acostem al jove dissenyador Odaer, a
la seva tenacitat i a la seva imaginació,
qualitats que li permeten fer realitat el seu
somi: crear una criatura capaç de volar
com un ocell i ser tan bonica com una flor:
la papallona. 

La metàfora sobre el poder de l’esforç, de
la constància, de la il·lusió i dels somnis
que es fan realitat en no deixar mai de vo-
ler aconseguir objectius i no donar-se per
vençut arriba a través del llenguatge lite-
rari i poètic de manera suau i agradable.

L’escola d’educació infantil i primària Arra-
yanes és un centre d’una línia situat al ca-
rrer Merced Alta, al barri d’Almanjáyar,
perllongació del polígon de Cartuja des
de 1981, al districte nord de la ciutat de
Granada.

«Jo poso». Posada en comú
al CEIP Arrayanes
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HEM PARLAT DE:
- Lectura.
- Motivació.
- Diversitat social / cultural.
- Risc social.
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en una cabana, netejar o denunciar on
pertoqui acumulacions d’escombraries,
recuperar plantes autòctones, etc. Tot des
de la consciència que no som usuaris
únics i que, per tant, cal actuar des del
respecte. 

Crear vincles 
La situació de sortida és festiva, lúdica,
emocionant, amb ressò d’aventura. La
preparació de la motxilla; el passeig a
peu, tan ple d’atractius externs; el men-
jar d’excursió; gaudir de l’exercici corpo-
ral; la companyia informal; el pas del
temps, tan diferent de l’habitual de cada
dia; etc. Tot plegat fa de la sortida un es-
cenari excel·lent per enfortir vincles en-
tre infants i entre els nens i nenes i
persones adultes. 

sovint per observar-hi canvis i relacions,
conceptes clau en l’estudi de la vida:
éssers vius que apareixen i que se’n
van; restes i rastres nous que cal inter-
pretar; diferències degudes a les esta-
cions, al cicle diari, etc.; teranyines;
baves de cargol; camins de formigues;
flors que s’obren; arbres que poncellen;
fulles que neixen o que cauen; forats
d’or igen desconegut; etc.,  i  és que
acostar-se al coneixement del medi na-
tural no es pot fer tancat a les quatre
parets de l’aula!

Incidir en l’entorn
Un espai proper també se sent més propi,
i això facilita que ens fem conscients de
les possibilitats d’intervenir-hi i passar del
coneixement a l’acció. Convertir un arbre

La vida és a fora
Un espai d’accés fàcil, a poca estona
caminant de l’escola, permet tornar-hi
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La solidesa de la natura dóna suport al creixement dels
nostres infants

Sortir a l’espai proper
L’escola Mas Rampìnyo, de Montcada, gaudeix d’un entorn privilegiat al qual les mestres volen retornar el
valor educatiu que té tot espai natural. Avui han sortit a passejar per La Llacuna, amb la intenció de fer-hi
descobertes interessants i gaudir de l’aire lliure.

I el currículum diu...
L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural pretén capacitar l’alumnat
per entendre, opinar i prendre decisions sobre aspectes de l’entorn amb els quals
interacciona. 
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Mirant cap al cel
Els continguts relatius als fenòmens atmosfèrics i astronòmics constitueixen un «clàssic» en la formació cien-
tífica, ja als primers nivells.

BONES 
IDEES
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És important que els infants identifiquin
com són les ombres d’objectes del seu
entorn, però, sobretot, que apreciïn la rela-
ció existent entre el Sol i les ombres, atès
que aquest aspecte esdevindrà clau per-
què comprenguin la regularitat dels canvis
diaris del Sol al cel.

Necessitarem una cartolina i un escura-
dents que fixarem amb plastilina.

Col·locarem la cartolina en una finestra
on toqui el sol i anirem dibuixant l’ombra
de l’escuradents a intervals regulars de
temps. Cal que, al costat de cada línia, hi
anoteu l’hora exacta.

L’endemà, basant-se en el vostre re-
llotge de sol, un de vosaltres s’encarre-
garà d’avisar-nos quan sigui l ’hora
d’anar al pati.

Inicialment, es pretén evidenciar el canvi
de posició del sol al cel a partir de vivèn-

Construïm un rellotge de sol

cies quotidianes, sobre les quals es
planteja una petita discussió. 

A continuació, es proposa fer un estudi
més sistemàtic d’aquests canvis. Tenint
en compte que els infants ja coneixen la
relació que hi ha entre el Sol i les om-
bres, ara han d’identificar com canvien
les ombres al llarg del matí, establint les
relacions corresponents amb les posi-
cions del sol. Redacció

Extret del llibre: 
S. GARCÍA BARROS
i C. MARTÍNEZ LOSADA
(2013), Inmersos en el aire
miramos al cielo: Los
fenómenos atmosféricos y
astronómicos, Barcelona.
Graó. 

Aquesta omnipresència, que es podria
considerar un aval d’interès educatiu, im-
pedeix, de vegades, que les docents i els
docents reflexionem sobre quines són les
causes reals d’aquest interès i acceptem
els continguts de manera irreflexiva. No
hem d’oblidar que els continguts consti-
tueixen les eines que permeten desenvo-
lupar competències i que és
imprescindible triar aquells que siguin més
interessants de promoure en el temps limi-
tat de què disposem. […]



Hangouts en educació 
Els hangouts, o quedades, són la darrera creació popular de Google per realitzar videoconferències. Per la
multiplicittat d’eines que integren, les possibilitats de treball col·lectiu i de transmissió en viu mitjançant
YouTube esdevenen una alternativa atractiva per a l’àmbit pedagògic.
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En veiem uns altres usos en propostes
educatives que no provenen de les prò-
pies institucions docents, sinó dels grans
mitjans, com ara, per exemple, les troba-
des amb especialistes que ajuden a en-
tendre un tema. Recentment, per
celebrar el seu 125è aniversari, la Natio-
nal Geographic va convidar exploradors
del cel, la terra i el mar a fer una sèrie de
converses. I tot aquest material és ac-
cessible de manera gratuïta per a qui
se’n vulgui servir. 

Una eina per expandir l’aula

Idees com ara expandir l’aula, desem-
murallar-la, fer tornar més permeables
els límits de la classe són algunes de les
que ja fa temps que s’estan gestant en
distints àmbits de la reflexió referida a la
inclusió de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (ara cada vegada
més al núvol) aplicades als processos
d’ensenyament i aprenentatge. 

La pregunta és com es pot fer per des-
emmurallar l’aula, com es poden gene-
rar instàncies en les quals es vegin
traduïdes en actes les teoritzacions so-
bre les bondats d’obrir les portes al
món. Ja fa uns quants mesos que
també està disponible una opció dintre
dels serveis gratuïts de Google Plus.
Se’n diu hangouts.

Els hangouts, o quedades, serveixen
per realitzar videoconferències amb
una colla de persones (fins ara, el mà-
xim és de nou participants) i fer-ho de
manera simultània. Són senzills d’admi-

nistrar, poderosos a l’hora de compartir-
los i és simple participar-hi. A més a
més, cada conversa en hangout pot ser
vista (si l’administrador ho decideix
així) per un nombre il·limitat de perso-
nes en viu a YouTube. A part d’això, tot
pot quedar gravat i ser disponible en lí-
nia. No es tracta d’una mera «televisió
educativa», sinó que és quelcom més
complex, ja que, alhora, és possible
col·laborar en temps real amb els docu-
ments de Google.

Per a què s’utilitzen?

Els hangouts s’utilitzen arreu del món
per generar converses distribuïdes. Des
d’experiments de tutoria 1 a 1 (un do-
cent i un alumne o un alumne amb un
tutor), passant per classes completa-
ment virtuals, fins a esdeveniments amb
localitzacions múltiples i reunions simul-
tànies de persones expertes en educa-
ció. D’altra banda, en alguns casos,
s’estan convertint en un arxiu excel·lent
en projectes del tipus flipped class-
room.

AUTOR

Pablo Bongiovanni
Universitat Catòlica 
de Santa Fe (Argentina)
www.pablobongiovanni.com

http://www.pablobongiovanni.com
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Cal disposar d’un compte de Google,
crear un cercle a Google Plus i convidar-
hi un grup d’usuaris. És opcional partici-
par-hi amb àudio i vídeo o solament amb
àudio. També és possible crear una con-
versa de text al moment amb els partici-
pants i –com ja hem comentat més
amunt– transmetre en viu mitjançant
YouTube. 

Curs
Tots els nivells.

Nombre d’alumnes
Treballs individuals i grupals, sense un
nombre màxim de participants.

Objectius
- Descobrir experiències noves de

comunicació en sentit educatiu.

- Generar espais expandits
d’aprenentatge.

- Obrir l’aula a la comunicació amb el
món.

- Vivenciar experiències de comunicació
complexa, amb nivells d’anàlisi
distints.

Recursos
- Connexió a Internet. Comptes de Google.

Disponibilitat multimèdia; càmeres web,
micròfons, parlants.

- Temps: Il·limitat. Recomanable, ajustar-
se a l’hora corresponent a una classe
per a l’edat de l’alumnat.

- Espai: Per als paticipants de manera
presencial, una aula o un saló il·luminat.
Per a esdeveniments virtuals, cadascú
tria des d’on hi pot participar amb la seva
computadora o dispositiu mòbil.

Com es poden utilitzar
hangouts a l’aula

També és possible compartir la pantalla
perquè l’alumnat vegi exactament el que
està veient o mostrant el professor o la
professora, així com crear notes i col·la-
borar en documents de Google, tot men-
tre té lloc la videoconferència. Es poden
treballar un apunt, imatges, vídeos, un
material de lectura, etc. Les possibilitats
són innombrables.

Una altra opció que també trobem és
Sketch Pad, que permet dibuixar a la fi-
nestra de xat. S’hi pot esquematitzar
idees o simplement jugar. A més, tècnica-
ment, presenta un punt interessant: la in-
terfície de programació d’aplicacions (IPA
o API en anglès: Application Program-
ming Interface) d’un hangout permet els
desenvolupadors integrar-lo a les seves
pròpies aplicacions web o, per exemple,
en plataformes d’aprenentatge electrònic.

Un hangout, podria ser una classe? Sí.
Ens podria ajudar a expandir aules d’e-
ducació a distància i en educació pre-
sencial? Sí. El desafiament consisteix a
trobar com es pot implementar en cada
context, i això solament ho pot resignifi-
car cada ensenyant per a la seva realitat,
a partir de veure alguns usos provats per

1
2
3
4
5
6

uns altres o directament inventar els pro-
pis. Per on podem començar? Per
instal·lar-lo: http://google.com/hangout

Hangouts per desemmurallar l’aula

www.educacontic.es/blog/hangouts-para-

desamurallar-el-aula

El Café Crea en Hangout

www.educomunicacion.com/2013/02/28-

de-febrero-el-cafecrea-en-hangout-on.html

Més informació
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Once upon a time…
La literatura infantil i juvenil a l’aula d’anglès

introduir els nois i les noies en la fonètica
anglesa i els facilitem, mitjançant les can-
çons, les fórmules repetitives i les narra-
cions de contes, aquest primer contacte
basat en l’oralitat. 

L’any 2002, el Consell d’Europa feia men-
ció1 de la necessitat d’introduir la literatura
a les aules de llengües estrangeres. Re-
comanava escoltar, llegir, explicar i es-
criure textos literaris, escenificar obres de
teatre, cantar cançons populars o de mú-
sica pop, recitar poemes, etc., tot encami-
nat a un ús imaginatiu de la llengua. 

Una bona manera d’ajudar els infants a
adquirir la llengua anglesa és disposar
d’una biblioteca a l’aula d’anglès, sobretot
d’àlbums il·lustrats.  La presència i el con-
tacte amb llibres bonics provoca un doble
efecte. D’una banda, ajuda a aprendre
l’anglès i, de l’altra –i aquí és on convé in-
sistir–, aconseguirà que els infants adqui-
reixin el gust per la lectura mitjançant
textos literaris autèntics, tot enriquint el

La sensibilització envers l’aprenentatge de l’anglès a l’educació primària es fonamenta en unes bases
neurolingüístiques que apunten a introduir aquesta segona llengua abans dels 10 anys. Una eina que
ens pot ajudar a reeixir en aquest procés és la literatura infantil.

seu vocabulari, consoli-
dant la gramàtica i co-
neixent millor la cultura
anglesa. 

A l’escola, practiquem
la lectura dels àlbums
il·lustrats per parelles, a
fi d’anar una mica més
enllà del que poden in-
terpretar els infants si
observen les imatges i
desxifren la grafia de
les paraules individualment. També va bé
fer una lectura guiada en petit grup per
part de l’ensenyant, a fi de permetre la in-
terrelació entre l’alumnat, l’intercanvi d’o-
pinions i el reeiximent personal que
condueix a l’educació integral que volem
aconseguir.

1. Marc europeu comú de referència per a les
llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, Barce-
lona, Generalitat de Catalunya, 2002.

NOTA

VIURE
LA LECTURA
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I et diré un secret... Sé llegir paraules
d’una lletra! No et sembla fantàstic? Però,
en tot cas, no et desanimis, perquè tu
també ho arribaràs a fer amb el temps.
A través del espejo (Lewis Carroll)

Cent mil milions de neurones. Aquestes
són les que hi ha al nostre cervell en néi-
xer i, segons els neurolingüistes, tots els
infants del món tenen la mateixa capacitat
per aprendre totes les llengües, per repro-
duir tots els sons. Diuen també que, a
mesura que passa el temps, si no estan
exposats a les maneres de dir de determi-
nada llengua, es produeix una «atròfia»
que fa que es perdi la capacitat de repro-
duir els sons.

Per aquest motiu, és convenient que les
criatures comencin a aprendre una segona
llengua abans dels 10 anys i així se’ls ac-
tivi el «filtre fonològic» que la reconeix.

Els mestres i les mestres ho sabem i, per
això, a les nostres escoles ens afanyem a

mailto:jcentell@xtec.cat
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Normalment, a l’aula d’anglès, les imat-
ges hi són presents pertot arreu: murals
a les parets, fotografies a la pissarra digi-
tal i, també, il·lustracions als llibres dels
infants. 

En algunes escoles, sol passar que el
pressupost per comprar llibres en anglès
és limitat i, a més, hi ha certa dificultat
per aconseguir-los. Per aquest motiu,
s’ha estès la pràctica, la bona pràctica,
de fer que els alumnes s’entusiasmin
amb la lectura creant-se ells mateixos

Edat
A partir de 6 anys.

Nombre d’alumnes:
Petit grup.

Objectius
- Descobrir uns altres formats dels llibres.
- Crear el propi llibre personal.
- Aprendrevocabulari en anglès.

Recursos
Temps: Dues sessions.
Espai: Aula d’anglès.
Materials: Paper, material de dibuix, tisores, cola 
i altres, segons l’activitat proposada.

dió o fets seguint qualssevol de les tèc-
niques de l’origami.
Llibres sobre els sentits. A la ma-
nera dels prelibri de Bruno Munari, po-
dem elaborar llibres amb materials
sensorials diferents. Així, als que expli-
quen els diferents tactes, s’hi poden
enganxar papers de vidre, cotó, fusta,
tipus diversos de roba, esponges, etc.
Si el que pretenem és experimentar
amb l’olfacte, fregarem els fulls amb
pells de taronja, hi enganxarem pètals
de flors o els ruixarem amb perfums,
anotant-hi sempre l’olor o l’ambient
que volem conèixer. Del que es tracta
és de deixar anar la proposta i de faci-
litar que l’alumnat hi trobi la solució
més imaginativa. Només cal proposar
als infants: «I si féssim un llibre musi-
cal?» o «Com podem fer un llibre que
es pugui menjar?».

els llibres. És allò que els anglesos ano-
menen homemade books i, recentment,
a les escoles americanes, scrapbooks.
Hi afegirem també que, a les escoles on
els recursos econòmics no són un pro-
blema, la pròpia activitat creativa, d’ima-
ginació i d’habilitat fomenta uns valors
educatius i socials prou vàlids.

Aquí teniu alguns exemples de llibres
confeccionats pels alumnes:

Llibres de coneixements. Parteixen
d’un principi molt simple. Es tracta de
buscar, a les revistes, als pamflets pu-
blicitaris, a les fotografies, als logos,
etc., aquells elements que ens servi-
ran per crear el llibre. Pot ser sobre els
números (un avió, dues motos, tres
cotxes), sobre un color determinat
(verd, groc) o sobre un tema concret
(animals, joguines). S’hi enganxen les
imatges i s’hi escriuen en anglès les pa-
raules que les representen.
Llibres diferents. Són els que no te-
nen la forma habitual. Poden ser en
forma de corró cilíndric com els que es
fabricaven antigament a la Xina, en
forma de ventall, plegats com un acor-

Charlie i la fàbrica de llibres
insòlits
Sobre l’elaboració de llibres personals 

E
sc

ue
la

 S
an

t J
os

ep
 -

 E
l P

i



75

Guix 395 | Juny 2013

Família, escola 
i altes capacitats
Les alumnes i els alumnes amb altes capacitats tenen necessitats educatives, emocionals i socials. Tot
i que cadascun dels infants és un subjecte únic i meravellós i requerirà respostes individualitzades, hi
ha aspectes comuns que podem revisar amb les mares i els pares. 

ESCOLA 

INCLUSIVA

La família hauria de… No és recomanable…

Acceptar-los com són. Evitar etiquetes del tipus superdotat o geni.

Estimular-los perquè desenvolupin el seu potencial cognitiu.

Donar-los llibertat de pensament i protegir-ne el poder creatiu.

Proporcionar-los accés a materials que els puguin interessar.

Participar de les seves inquietuds, compartir-les, animar-los a resoldre els
problemes sense por de fracassar, ajudar-los a planificar projectes i tasques.

Fer-los partícips de les feines de la casa, igual que qualsevol altre membre de
la família.

Fomentar-ne l’autonomia, orientant-los cap a la manera de trobar respostes.

Intentar realitzar una actuació de col·laboració amb el centre escolar, compar-
tint-ne la informació rellevant.

Ocupar-ne el temps lliure amb activitats variades que els interessin.

Proporcionar-los la possibilitat de conviure amb tota mena de nens i nenes. 

Ajudar-los a assolir una educació integral.

Propiciar-ne la consideració de rars o superiors als altres infants.

Exigir-los massa. Prioritzar el desenvolupament cognitiu sobre el seu desenvolupament global. 

Evitar que siguin originals i que donin respostes diferents.

Saturar-los amb materials innecessaris i aliens als seus interessos i a les seves necessitats.

Interrompre’n la concentració i no ser flexibles ni respectuosos amb la seva feina. Impe-
dir-los realitzar projectes propis.

Atorgar-los privilegis especials, centrant tots els interessos de la família al seu voltant.

Eludir les seves qüestions i exasperar-se amb l’ànsia que tenen de saber i amb les pre-
guntes que fan.

Adoptar una posició crítica enfront de l’escola, perquè això pot propiciar enfrontaments
amb el professorat i el centre.

Atabalar-los amb moltes activitats, pressionar-los massa.

Aïllar-los del món exterior, especialment dels infants que tenen la mateixa edat que ells.

Centrar-se únicament en els aspectes intel·lectuals, oblidant-se de la seva part social i
emocional. 

Què han de fer i què no han de fer les famílies respecte als fills i filles amb altes capacitats?
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car desequilibris en les estructures cog-
nitives que donin lloc a canvis […]. En
els grups de pares i mares, quan tenen
l’oportunitat d’expressar els seus punts
de vista, sovint sorgeix el conflicte cog-
nitiu entre les argumentacions i les opi-
nions que donen. La persona assessora
ha d’aprofitar aquest moment en què
el prejudici comença a defallir per in-
troduir informació sense prejudicis
que conformi una nova actitud o una
nova opinió.

Promoure un clima càlid
i de cooperació
Cap canvi, cap treball educatiu o psicolò-
gic és possible si no es crea un clima cà-
lid, de comprensió, de cooperació. […]. Hi
ha una infinitat de tècniques de grup que
ens poden ajudar a crear aquest clima en
els grups de pares i mares. Es tracta de
tècniques ben pautades, fàcils d’aplicar i
d’avaluar.

Prestar suport emocional 
No totes, però algunes famílies sí que ne-
cessitaran suport emocional. […] És difí-
cil definir quina mena de suport hem de
prestar, perquè dependrà molt de cada ti-
pus de llar, però una de les accions ne-

cessàries té a veure amb la transmissió
d’un sentiment d’empatia (que es percebi
com una veritable preocupació pel tema i
pel cas) i una conducta contenidora (que
es percebi com algú expert i capaç d’a-
portar solucions).  Redacció

Extret del llibre: 
M. MARTÍNEZ TORRES, A.
GUIRADO SERRAT (2010),
Alumnado con altas capa-
cidades, Barcelona,  Graó.

Orientacions sobre la modificació d’actituds 
i prejudicis en la família

Donar informació clara, precisa 
i adaptada a la família o al grup 
de famílies amb qui s’està treballant
Encara que s’ofereixi informació general
sobre el tema de l’alumnat amb altes ca-
pacitats, no es tracta de convertir la famí-
lia en experta, perquè això seria un error.
Les mares i els pares han de conèixer
quines conductes són esperables i qui-
nes no en són, especialment respecte a
les característiques del seu fill o de la
seva filla. Si presenta algun problema,
quin és degut a les altes capacitats i quin
és degut a unes altres causes. Cal escol-
tar la demanda explícita i la implícita i
ajudar-los a tenir una visió real i positiva
dels seus infants. Les orientacions, en-
cara que convidin a reflexionar, han de
ser clares i tranquil·litzadores. Un dels
problemes més grans que podem trobar
és un grau elevat d’ansietat, l’angoixa de
no ser capaços de fer el que és correcte.
El missatge que ha d’arribar a les famí-
lies és de reforç: sí que en són capaces i,
a més, disposen d’ajut i d’orientació per
sortir-se’n.

Provocar el conflicte cognitiu 
Aquest concepte està relacionat amb la
teoria de Piaget, en el sentit de provo- D
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Projecte de treball
CS

Fem un projecte musical
solidari
Pep Alsina

La música pot ser una eina per desenvolupar projectes solidaris. La proposta didàctica que presentem
aquí pretén, a través de l’elaboració d’un instrument amb material de rebuig fet de manera col·laborativa i
treballant diferents conceptes musicals, acostar l’alumnat a la creació dels seus propis projectes solida-
ris. En tot moment, s’acompanyen amb eines gratuïtes accessibles a la xarxa.

ries. Ho farà mitjançant la construcció d’ins-
truments musicals elaborats amb material
de rebuig, per tal que descobreixin aquesta
vessant de la música. Així mateix, descobri-
ran que es poden interpretar melodies
sense necessitat de disposar de profunds i

AUTOR

Pep Alsina
Universitat de Barcelona
jalsina@ub.edu

Introducció i justificació 
de la proposta de treball

Aquest quadern pretén apropar els nens i
les nenes de cicle superior a projectes mu-
sicals amb finalitats integradores i solidà-

complexos coneixements previs, perquè, si
bé són essencials per a un desenvolupa-
ment correcte de la formació musical,
també s’hi pot arribar des de la pràctica.

Taules de la programació

COMPETÈNCIES BÀSIQUESOBJECTIUS

Competència artística i cultural.
Competència per aprendre a aprendre.

Competència en el coneixement i en la interacció amb el món
natural.
Competència en la iniciativa personal i en l’esperit emprenedor.

Competència artística i cultural.
Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Tractament de la informació i competència digital.
Competència social i ciutadana.

Competència social i ciutadana.

Fer música mitjançant els recursos disponibles, per tal de po-
tenciar la pròpia creativitat.

Construir instruments utilitzant materials de reciclatge, amb la
finalitat d’obtenir un producte musical sostenible i respectuós
amb el medi ambient.

Compondre una melodia senzilla.

Elaborar i difondre produccions musicals pròpies a través de la
utilització dels recursos tecnològics disponibles, amb la finalitat
de compartir la música.

Apropar-se a projectes musicals amb finalitats solidàries. 

mailto:jalsina@ub.edu
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Descripció de les activitats i dels elements complementaris 

Els elements essencials en
un instrument musical.

Les eines necessàries per di-
fondre la música.

El paper de la música al ser-
vei de la societat.

CONTINGUTS

FACTUALS

El material de vibració.
L’acció que el fa vibrar.
El ressonador.

La difusió de la música a tra-
vés de la xarxa.

Les experiències musicals
d’altres països en relació
amb la societat. 

CONCEPTUALS

Construcció d’instruments
musicals i experimentació
amb el so.

Elaboració i difusió de la mú-
sica realitzada.

Descobriment del paper so-
cial de la música.

PROCEDIMENTALS

Interès per l’ús de materials
de reciclatge i respecte pel
medi ambient.

Valoració dels drets 
d’autoria.

Valoració de la música 
com a eina per desenvolupar
projectes socials i solidaris.

ACTITUDINALS

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ

1. L’harmonia de l’abocador

2. Descobrim instruments

3. Construïm un instrument musical

4. Descobrim uns altres projectes

Aquesta activitat els introduirà en l’existència de projectes amb finalitats socials i solidàries a
partir de l’experiència Landfill Harmonic (http://cort.as/46gU).

En aquesta activitat, se’ls ofereixen fonts on se’ls ensenya com poden construir instruments
posteriorment. Aquestes fonts poden ser consultades a Atrapasons (http://cort.as/46gX), Ins-
truments Baschet (http://cort.as/46gY) i Copes de cristall (http://cort.as/46ga). Es poden fer
comparacions amb l’Harmònica de cristall (http://cort.as/46gc).

En aquesta activitat, construiran un instrument musical a partir dels recursos que poden tro-
bar a la xarxa com a font per generar idees. 

Aquesta activitat els ofereix recursos per poder consultar uns altres projectes solidaris, al-
guns dels quals són: Music Project with gifted kids in Israel 2011, Here Comes The Harp, To-
car y luchar, Playing for Change, Project-Peace on Earth, Músics per la Pau i la Integració,
Veus i música per a la integració, Música por la paz: más allá del mensaje.Descarrega’t tot 

el material a:
http://guix.grao.com

http://cort.as/46gU
http://cort.as/46gX
http://cort.as/46gY
http://cort.as/46ga
http://cort.as/46gc
http://guix.grao.com
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ

5. Componem una peça 
i l’enregistrem

6. Publiquem les composicions 
i les compartim 

7. El milagro de Candeal

8. Imagineu que organitzeu 
un projecte musical solidari

Per equips, han de compondre una peça musical utilitzant els instruments que han elaborat. 

Afegiran, aquí, les composicions realitzades a l’aplicació Woices (http://woices.com).

Aquesta activitat consisteix en el visionament, sencer o fragmentat, i el debat posterior so-
bre la pel·lícula El milagro de Candeal (http://cort.as/46gi).

Per tancar la unitat didàctica, es tracta que elaborin un projecte musical amb finalitats soli-
dàries.

Orientacions per a la intervenció 
pedagògica

Les activitats exposades en aquest qua-
dern parteixen de la intenció de generar
aprenentatges significatius i funcionals.
Totes estan fonamentades en el treball
en equip i en la potenciació de la creati-
vitat, principalment a través de l’audició,
la construcció d’instruments i la compo-
sició musical. Guia el quadern, com a
eix temàtic central, l’aproximació a la
música com a fenomen d’inclusió social
i de mostra de solidaritat.

Els recursos informàtics proposats són
d’accés lliure i els materials emprats
en la construcció d’instruments seran
materials de reciclatge que estiguin a
l’abast. Per aquest motiu, no s’hi ex-
posa un instrument concret, sinó que

es deixa obert a la imaginació de l’a-
lumnat.

La distribució del temps necessari per
desenvolupar totes les activitats s’ha
calculat en unes deu hores, si bé la
temporització pot variar en funció del
que vagi sorgint i dels interessos dels
nois i noies.

En relació amb l’espai, si és possible,
convindrà disposar d’un taller per cons-
truir-hi instruments i també d’una aula
d’informàtica o d’ordinadors personals
per realitzar les altres activitats.

Els continguts segueixen una seqüència
lògica dins de l’àrea de música, que va
des de l’audició fins a la composició i l’e-
dició de melodies, per culminar en l’apro-
ximació a projectes musicals solidaris i
amb finalitats socials, passant per la
descoberta i la construcció d’instru-
ments. Això no obstant, si les circums-

Ara, deixem un moment de banda els projectes musicals i entrem dins d’una nova activitat molt relacionada amb el que heu
pogut veure abans. Es tracta de descobrir instruments nous. El que volem aconseguir és que us inspireu per construir, més
endavant, els vostres propis instruments musicals.

Aneu als enllaços que teniu a sota i valoreu-los del 0 (si us agraden menys) al 10 (si us plauen més) en relació amb tres as-
pectes: el timbre, l’originalitat i el disseny.

Taula de puntuació d’instruments musicals curiosos

Guix Dos 395 | Juny 2013 | Fem un projecte musical solidari | Pep Alsina4
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Activitat 2. Descobrim instruments

Nom de l’instrument Enllaços Puntuació timbre
Puntuació 
originalitat

Puntuació disseny

Reactable

Udar

Kestrel 920

Didgeridoo

Steel drums

Arpa làser

Samchillian 
tip tip tip 
cheeepeeeee

Orgue marí

Orgue d’estalactites

Copes de cristall

Harmònica de cristall

http://cort.as/46hk

http://cort.as/46hl

http://cort.as/46hm

http://cort.as/46ho

http://cort.as/46hp

http://cort.as/46hq

http://cort.as/46ht

http://cort.as/46hu

http://cort.as/46i_

http://cort.as/46ga

http://cort.as/46gc

http://guix.grao.com

Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com

http://woices.com
http://cort.as/46gi
http://guix.grao.com
http://guix.grao.com


Guix 395 | Juny 2013

80

GUIX DOS

tàncies ho demanen, aquest ordre es pot
alterar.

Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació prevista segueix els principis
de l’avaluació formativa, en la qual s’es-
tableix un retorn constant del procés
d’ensenyament-aprenentatge, de manera
que l’alumnat estigui constantment infor-
mat del seu progrés. Així, per implicar-lo
mentalment en les tasques, motivar-lo i
compartir els objectius, és especialment
convenient plantejar de bon comença-
ment els criteris d’avaluació als nois i
noies, utilitzant la rúbrica que tot seguit
presentem i suggerim o per mitjà de

qualsevol altre instrument que es consi-
deri adequat.

Ús de la rúbrica1

La rúbrica és un instrument que permet
incidir, de bon començament, en el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge i en
l’avaluació, ja que el que es pretén és
que sigui present durant tota la seqüèn-
cia didàctica.

Cal presentar la rúbrica a tot el grup
classe a l’inici de l’activitat. En aquest
moment, ens centrarem en la descripció
del contingut de la rúbrica: els apartats
que la componen, el que es pretén que
l’alumnat aconsegueixi en cada apartat i

els diferents nivells de resolució de les
tasques proposades. Serà molt im-
portant que el professorat procuri
que tot el grup entengui i compar-

teixi el significat de cada apartat i els
nivells d’assoliment als quals és neces-

sari arribar. Si escau, es pot consensuar
i modificar el significat d’aquests nivells
per facilitar-ne la comprensió, però no el
grau d’assoliment esperat.

La rúbrica haurà de ser present, també,
durant la fase de desenvolupament de
l’activitat, per tal que serveixi d’instru-
ment mesurador del progrés. En aquest
moment, l’alumnat podrà utilitzar-la per
situar l’assoliment de les tasques en re-
lació amb les expectatives
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Rúbrica d’avaluació

Activitats / 
Seqüència 
didàctica

1. Harmonia 
de l’abocador

2. Descobrim 
instruments

3. Construïm un 
instrument musical

4. Descobrim 
uns altres projectes

5. Componem una
peça i l’enregistrem

6. Publiquem 
les composicions 
i les compartim

7. El milagro 
de Candeal

8.Imagineu-vos que
organitzeu un pro-
jecte musical solidari

N. Indicadors d’avaluació

IA1

IA2

IA3

IA1

IA4

IA5

IA1

IA6

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix.

Identifica instruments musicals
i en valora les aportacions en
l’àmbit de la música.

Construeix instruments musi-
cals senzills.

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix.

Elabora una peça instrumen-
tal senzilla.

Utilitza alguns dels recursos
tecnològics disponibles, amb
la qual cosa demostra un co-
neixement bàsic de les tècni-
ques i dels procediments
necessaris per enregistrar i
reproduir música.

Empra alguns recursos tec-
nològics disponibles per di-
fondre les seves
composicions.

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix.

Mostra capacitat d’organitza-
ció de l’equip.

Novell

No valora l’impacte social
dels projectes musicals
que coneix.

Identifica, amb molta difi-
cultat, instruments musi-
cals.

Mostra molt poc interès
pels instruments musi-
cals.

No construeix cap instru-
ment musical.

No valora l’impacte social
dels projectes musicals
que coneix.

Elabora, amb molta difi-
cultat, una peça instru-
mental.

Utilitza els recursos tecno-
lògics disponibles de
forma inadequada o no
els utilitza.

Empra escassos recursos
tecnològics disponibles
per difondre les seves
composicions i ho fa amb
poc encert.

No valora l’impacte social
dels projectes musicals
que coneix.

No participa en la creació
del projecte.

Aprenent

Valora poc l’impacte so-
cial dels projectes musi-
cals que coneix.

Identifica alguns instru-
ments musicals.

Valora amb poc interès la
contribució dels instru-
ments musicals.

Construeix instruments
musicals molt simples.

Valora poc l’impacte so-
cial dels projectes musi-
cals que coneix.

Elabora una peça instru-
mental molt simple.

Utilitza alguns dels recur-
sos tecnològics disponi-
bles, però demostra un
coneixement escàs de les
tècniques i dels procedi-
ments necessaris.

Empra escassos recursos
tecnològics disponibles
per difondre les seves
composicions.

Valora poc l’impacte so-
cial dels projectes musi-
cals que coneix.

Participa en la creació del
projecte, però no hi fa
aportacions.

Avançat

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix.

Identifica els instruments
musicals proposats.

Valora la contribució dels
instruments musicals.

Construeix instruments mu-
sicals senzills.

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix.

Elabora una peça instru-
mental adequada a la tasca
demanada.

Utilitza alguns dels recursos
tecnològics disponibles, amb
la qual cosa demostra un
coneixement bàsic de les
tècniques i dels procedi-
ments necessaris per enre-
gistrar música i reproduir-ne.

Empra alguns recursos tec-
nològics disponibles per di-
fondre les seves
composicions.

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix.

Participa activament en la
creació del projecte.

Expert

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix, ho argumenta i en pro-
posa de nous.

Identifica instruments musi-
cals i fa propostes noves.

Valora i argumenta la contri-
bució dels instruments musi-
cals.

Construeix instruments musi-
cals molt elaborats

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix, ho argumenta i en pro-
posa de nous.

Elabora una peça instru-
mental excel·lent.

Utilitza els recursos tecnolò-
gics disponibles i en pro-
posa de nous, amb la qual
cosa demostra un coneixe-
ment elevat de les tècniques
i dels procediments neces-
saris.

Empra recursos tecnològics
disponibles per difondre les
seves composicions i en
proposa de nous.

Valora l’impacte social dels
projectes musicals que co-
neix, ho argumenta i en pro-
posa de nous.

Lidera l’equip respectant les
aportacions dels altres.

http://guix.grao.com

Aquesta activitat va encaminada a construir el vostre instrument musical amb material reciclat.

Teniu alguns exemples d’instruments a la web Atrapasons: <http://cort.as/46i4>.

O bé, si teniu ganes de veure’n uns de molt diferents i excel·lents, acosteu-vos als instruments Baschet mitjançant aquesta
web:  <http://cort.as/46gY>.

Abans de començar a construir l’instrument, però, tingueu present alguns passos que convé seguir.

Quins són els elements fonamentals en un instrument musical?
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Acció que el fa vibrar

Activitat 3. Construïm un instrument musical

Aeròfons

Cordòfons

Idiòfons

Membranòfons

Electròfons

Bufera humana o mecànica
que en posa en tensió algun
component, com ara una
canya, un bisell o uns altres ti-
pus d’embocadura.

Pinçar, fregar amb un arquet,
percudir, etc.

Copejar directament o indirec-
tament, raspar, sacsejar, fre-
gar, etc.

Copejar, fregar, etc.

Impulsos elèctrics.

Material 
de vibració

L'element vibratori d’o-
rigen és l’aire del seu
interior.

Una o més cordes ti-
bades entre dos punts.

L’element vibratori és
el propi material de
l'instrument.

El so és produeix mit-
jançant membranes
molt tensades.

El so es produeix per
la vibració que genera
l’electricitat.

Ressonador

El cos de l’instrument.

La caixa de ressonàn-
cia.

El cos de l’instrument.

La caixa de ressonàn-
cia i/o el cos de l’ins-
trument.

Amplificador del so.

Modificació 
de l’altura del so

Allargant-ne o escur-
çant-ne la columna
d’aire.

Estrenyent les cordes
en diferents punts.

Deixant-lo lliure, apa-
gant el so, etc.

Tensant-ne o desten-
sant-ne les membra-
nes.

Impulsos elèctrics.

http://guix.grao.com

Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com

http://guix.grao.com
http://guix.grao.com
http://guix.grao.com
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Projecte de treball
CS

marcades i el professorat la podrà usar
per realitzar l’avaluació del procés.

Al final, la rúbrica servirà per avaluar i, si
escau, qualificar els aprenentatges asso-
lits. La valoració es farà mitjançant estra-
tègies intermèdies, com ara
l’autoavaluació i la coavaluació o l’ava-
luació entre parells.

L’alumnat seleccionarà la casella on creu
que està situat i el professorat estudiarà
la proposta i farà la contraproposta i el
retorn seleccionant la mateixa casella o
bé una altra de diferent. A continuació, es
procedirà al debat, que es realitzarà a
partir de les evidències mostrades per

totes dues parts, i al consens posterior.
Si bé aquesta negociació es pot deixar
per al final, és convenient anar-lo fent, en
la mesura del que sigui possible, durant
tot el procés. 

Vertedero sonoro 

www.degeneradores.com/archivosvertedero/

paginas/menu.htm

Taller de instrumentos 

http://cort.as/46gk

Atrapasons 

http://cort.as/46gX

Instrumentos con material reciclado 

http://cort.as/46gl

Music Project with gifted kids in Israel 2011 

http://cort.as/46gm

BIBLIOGRAFIA WEB

1. Penseu quins materials de reciclatge teniu a l’abast que us puguin ser útils segons el que heu respost a la taula anterior.
Feu-ne una llista.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

2. Recordeu quins instruments heu vist a l’apartat anterior i, també, uns altres instruments que ja coneixíeu. Poden servir-
vos per prendre la decisió respecte a quin instrument construireu. N’hi ha algun que us sedueixi més? Quin? Dibuixeu-lo.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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http://guix.grao.com

En aquesta activitat, utilitzareu l’instrument musical que heu construït per compondre una peça musical. La peça que com-
pongueu no cal que sigui gaire complicada. El més important és que expressi els vostres sentiments i les vostres emocions
en relació amb tot el que heu vist i heu escoltat fins ara.

Per tal d’elaborar-la, podeu utilitzar algun dels recursos que tingueu a l’abast i que conegueu. Heu de tenir presents algunes
pautes que us poden ajudar a organitzar el que voleu expressar:

Penseu quin missatge o quines sensacions voleu comunicar. Us pot anar bé pensar en una història que vulgueu explicar.
Ajudeu-vos amb imatges que us suggereixin la música. La voleu tranquil·la? La voleu moguda?
Penseu amb qui us voleu comunicar. Quins són els destinataris del que fareu?
Establiu una estructura de sortida, per exemple: començant amb el volum baix i anant-lo augmentant o bé començant fort
de cop.
Creeu una base rítmica sobre la qual pugueu anar fent variacions.
Afegiu-hi, si ho considereu convenient, uns altres instruments o bé una melodia vocal.
Penseu a elaborar-ne diverses parts, per exemple: estrofa i tornada.
Preveieu com acabareu la peça.

Més idees

Podeu compondre una obra que funcioni per capes (com una ceba), on els instruments es vagin afegint l’un a l’altre.
Podeu crear una peça que es desenvolupi com un entrepà (forma binària), dos temes iguals a les puntes i un de diferent
al mig.

... I tot allò que la vostra imaginació us suggereixi...

Segur que podeu trobar patrons que, combinats, us poden ajudar a idear peces molt originals a Incredibox (www.incredi-
box.com). Fins i tot, podeu combinar la vostra composició amb el que produïu amb l’Incredibox, tot i que, si ho feu, us obli-
garà a seguir uns patrons concrets. És molt intuïtiu i segur que aviat el tindreu dominat.

Utilitzeu l’Audacity per enregistrar-la en MP3 (necessitareu aquest format en una activitat posterior). El podeu descarregar
des del web següent: http://audacity.sourceforge.net/?lang=es. Mitjançant aquest programa, també podeu enregistrar el que
feu amb l’Incredibox.

Ara que la teniu enregistrada, escolteu-la de nou. Es pot millorar? Què en canviaríeu? Debateu-ho i arribeu a una decisió
consensuada. Escriviu, en aquest espai, quins seran els canvis que hi fareu.

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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Activitat 5. Componem una peça musical i l’enregistrem

http://guix.grao.com

Here Comes The Harp

http://cort.as/46gr

Tocar y luchar

http://cort.as/46gt

Playing for Change

www.playingforchange.com/journey/

introduction

Project Peace On Earth’s

www.projectpeaceonearth.org/

Músicos por la Paz y la Integración

www.musicspauintegracio.entitatsbcn.net

Voces y Música para la Integración

http://cort.as/46h0

Música por la paz: más allá del mensaje

http://cort.as/46h1

Landfill Harmonic

http://cort.as/46gU

El milagro de Candeal

http://cort.as/46gi

Instruments Baschet

http://cort.as/46h8

Copes de cristall

http://cort.as/46ga

Harmònica de cristall 

http://cort.as/46gc

Woices

http://woices.com

Audacity

http://cort.as/46h9

Pracatum

http://cort.as/46hA

1. Podeu consultar aquesta rúbrica a l’apartat
de l’alumnat.

NOTA

FILMOGRAFIA

Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com

http://www.degeneradores.com/archivosvertedero/paginas/menu.htm
http://www.degeneradores.com/archivosvertedero/paginas/menu.htm
http://cort.as/46gk
http://cort.as/46gX
http://cort.as/46gl
http://cort.as/46gm
http://guix.grao.com
http://cort.as/46gr
http://cort.as/46gt
http://www.playingforchange.com/journey/introduction
http://www.playingforchange.com/journey/introduction
http://www.musicspauintegracio.entitatsbcn.net
http://cort.as/46h0
http://cort.as/46h1
http://cort.as/46gU
http://cort.as/46gi
http://cort.as/46h8
http://cort.as/46ga
http://cort.as/46gc
http://woices.com
http://cort.as/46h9
http://cort.as/46hA
http://guix.grao.com
http://guix.grao.com
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CUIDA’TCom podem mantenir l’ànim
tal com estan les coses? 
Hi ha moltes maneres, sense fer demagògia, de ser alegres, optimistes, positius, entusiastes, d’anar engrescats
per la vida. S’ha de començar per aturar-se a pensar de tant en tant. Un para i repara, pensa i endreça. 

sar, al final arriba a la conclusió que el
gran objectiu que té aquesta vida és úni-
cament lluitar cada dia per ser la millor
persona que un pot arribar a ser i ajudar
les altres a ser una mica més felices. La
resta, tota la resta, és quelcom secundari.
Ser la millor persona en els diferents rols
que desenvolupem (la millor mare, el mi-
llor fill, el millor amic, la millor professio-

nal, el millor cap). 

Quan algú sap que lluita
cada dia per ser la per-
sona que ha de ser,
aleshores sent aquesta
alegria i aquesta pau in-
terior. Però això es des-

cobreix com a fruit de la reflexió. Hi ha
una afirmació de la mare Teresa de Cal-
cuta que diu: «Que ningú arribi mai a tu
sense que, quan se’n vagi, se senti una
mica millor i més feliç». 

Em sembla una frase espectacular que
pot representar tot un projecte de vida. Si
aquesta frase se’t pogués aplicar a tu,

series una persona es-
tratosfèrica, o no? El mi-
llor de tot és que
aconseguir que aquesta
frase se’t pugui aplicar o
no solament depèn de
tu, solament de tu. És la
teva decisió. I si se t’a-
plica, sortiràs d’aquesta
vida ben airós. No sé si
amb gaires mansions
o amb gaires fortunes,
però sí que en sortiràs ben orgullós i qui
et rebi només et podrà dedicar lloances.
Cal que fem, de la nostra existència, una
obra d’art, moment rere moment, instant
rere instant, allà on ens ha tocat ser. 

Cal lluitar cada dia per ser el millor profes-
sor que un pot arribar a ser, perquè exer-
cim influència sobre l’alumnat, formem
persones, i això és una gran responsabili-
tat. I solament si som bones persones po-
drem ser bons professors. Sant Joan de la
Creu deia: «Cerqueu llegint i trobareu me-
ditant». Cal aturar-se a pensar. 

AUTOR

Victor Küppers
Professor, formador i
conferenciant. Autor d’El
efecto actitud (editorial
Invisible) i Vivir la vida con
sentido (editorial
Plataforma).

La nostra existència és massa ràpida. Tot
és urgent. Vivim a la societat del ja i de l’ara!
Quan un s’atura a pensar, respira, s’allunya
d’aquesta bogeria que ens envolta i pren
distància per adonar-se que el més impor-
tant a la vida és que el més important ha de
ser el més important. I això no és pas sola-
ment un joc de paraules, que ho és, sinó
també una frase amb molt de sentit. 

Malauradament, al llarg
de la nostra existència,
moltes vegades, ens
adonem de les coses
realment impor tants
quan ja és massa tard.
Tothom coneixem per-
sones, o ens ha passat a nosaltres ma-
teixos, que, a partir d’un esdeveniment
traumàtic o d’un cop que hem patit, ens
hem aturat a pensar, ens hem adonat del
que és realment important i del que és
secundari, i hem pres decisions per viure
millor i més desperts.

I quan una persona dedica temps a pen-

El gran objectiu que té
aquesta vida és única-
ment lluitar cada dia
per ser la millor persona
que un pot arribar a ser 
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Connecta’t per aprendre:
aprenentatge social 
i personalitzat: 
JUBANY, J.
Barcelona. Associació de
Mestres Rosa Sensat, 2012

Jordi Jubany, mestre, antropò-
leg, assessor TIC, bloguer ac-
tiu i col·laborador al diari Ara,
ens explica com la digitalitza-
ció i les connexions personals
ens ajuden progressivament a
desenvolupar-nos com a és-
sers socials competents,
mentre aprenem de forma in-
dividual i col·lectiva.

Els set capítols que confor-
men aquest llibre, que poden
llegir-se de manera indepen-
dent, estan connectats entre
ells a mode de nodes, emmi-

Fábulas
Leonardo da Vinci 
SAURA MÚZQUIZ, E. (il.);
MARTÍNEZ, E. (selec. i trad.)
Madrid. Gadir Editorial, 2011
70 pàgines 

Com diu el
pròleg, Leo-
nardo «no so-
lament va
escriure com-
plicats tractats
de pintura,

sinó també textos assequi-
bles, tot i que metafòrics, per-
què l’ésser humà fos gran en
una natura que ja n’és». Fau-
les en el sentit clàssic del
terme, amb la natura com a
protagonista i que ens acosten
a la ciència i a l’art, dues pas-
sions de Leonardo da Vinci. A
part de les seves qualitats lite-
ràries, aquesta obra pot servir
per treballar a l’escola tant as-
pectes de coneixement del
medi natural, com de valors.

Unes originals i delicades
il·lustracions faran més agrada-
ble una lectura que, tot i la sen-
zillesa dels textos, no deurà ser
sempre fàcil al cicle superior.

Teresa Soler Llobet
tsoler1@xtec.cat

Les quatre estacions.
Vivaldi
ABAD VARELA, J. A.; 
URBERUAGA, E. (il.)
Pontevedra. Kalandraka 
Editora / Barcelona. Edicions
Hipòtesi, 2012. 45 pàgines

Un esquirol
ens acom-
panya pel
bosc i ens
mostra, aju-

dat per la música i unes il·lus-
tracions exquisides, els canvis
que la natura experimenta al
llarg de l’any.

L’any 1725, el compositor An-
tonio Vivaldi va publicar la que
ha estat una de les obres més
populars de l’anomenada
«música clàssica»: Les quatre
estacions. Quatre sonets, un
per a cada estació, acompan-
yaven aquesta música i són la
base de la història que, amb
molt de respecte per l’original,
ens explica l’esquirol. 

El llibre inclou un CD amb la
música i una petita biografia de
Vivaldi per situar el compositor
a la seva època. Pot ser una
bona guia per escoltar aquests
concerts barrocs.

El castor, el llenyataire 
incansable
TRACQUI, V.
Barcelona. Cruïlla, 2010
Col·lecció Minizoo
29 pàgines

Hi ha molts lli-
bres d’imagi-
nació per
animar els in-
fants a llegir.
Aquest, com

tots els de la col·lecció «Mini-
zoo», és capaç de proposar un
text senzill però ple d’informa-
cions suggerents perquè els
nens i nenes a qui no els
agrada llegir contes puguin ini-
ciar-se en la lectura. 

Cada doble pàgina tracta un
aspecte concret de la vida i
dels costums del castor. El text
està escrit en lletra grossa d’im-
premta, i els extensos peus de
fotografia, en lletra manuscrita.

Aquests textos, independents
els uns dels altres, de vegades
només d’una o dues frases, fa-
ciliten molt la lectura. Està il·lus-
trat amb boniques fotografies
de l’agència BIOS. 

HEM LLEGITRECULL RECOMANACIONS BBM

Cicle
inicial

R
ec

omanat

Cicle
mitjà

R
ec

omanat

Cicle
superior

R
ec

omanat

mailto:tsoler1@xtec.cat


85

Guix 395 | Juny 2013

rallant el funcionament de la
construcció col·lectiva del co-
neixement. 

L’eix central de cada capítol
ve acompanyat de nombro-
sos i significatius exemples,
esquemes, eines, recursos i
referències bibliogràfiques.
Tant les cites del principi com
les sentències que tanquen
cada capítol serveixen de
punt de partida per a la refle-
xió del que significa la com-
petència digital, clau per
millorar els processos d’en-
senyament/aprenentatge i la
societat actual.

Després d’una visió històrica
de les eines digitals i el seu
efecte amplificador de l’es-
cletxa digital, Jubany presenta
un recull contextualitzat d’ei-
nes digitals amb gran poten-
cial formatiu. 

L’autor explora també les ten-
dències de l’aprenentatge so-
cial i de l’adquisició de la
competència comunicativa lin-
güística, posant èmfasi espe-
cial en les narracions digitals
multimodals on la imatge és
cabdal, i en l’hipertext, que ha
modificat inevitablement la

manera com llegim. Desta-
quem especialment, per la
profunditat de la reflexió expo-
sada, el tercer capítol, centrat
en la construcció de la identi-
tat digital, personal, social i
cultural a partir del propi dis-
curs i de la percepció d’a-
quest pels altres.

Tant les persones dedicades
a la docència com aquelles
interessades en l’aprenen-
tatge, el coneixement, la iden-
titat, la col·laboració i les
noves tecnologies, trobaran
en Connecta’t per aprendre
una gran font d’inspiració, re-
cursos i reflexions sobre la in-
fluència de les TIC en la
societat digital. 

María del Mar Suárez
mmsuarez@ub.edu

Escola d’estiu
«Nous temps, nous
camins»
Vic, de l’1 al 4 de juliol
L’Associació Arae organitza la
segona edició de la seva es-
cola d’estiu, que té per lema
«Nous temps, nous camins».
Conté propostes en els àmbits
de matemàtiques, llengua,
educació artística i educació
emocional. Adreçada a mes-
tres i persones relacionades
amb el món de l’educació, l’es-
pai de formació disposa de po-
nents d’un gran prestigi i una
llarga experiència. Consulteu-
ne descomptes a la seva web.
Places limitades. 

www.araebcn.com

III Congrés
Educació Avui

Tarragona, 1 i 2 de juliol 
Aquest congrés vol ser un
espai de trobada on el pro-
fessorat d’ensenyaments uni-
versitaris i el seu alumnat,
com també d’altres professio-
nals de l’educació, podran
compartir reflexions i expe-

Més informació

riències guiats pel lema del
congrés, que és: «Identificar
pràctiques de referència per
un ensenyament eficaç, efi-
cient i coherent». En uns
temps canviants com els que
vivim, el congrés es planteja
elaborar un espai de trobada
per als diferents professio-
nals de l’educació, que ajudin
a construir progressivament
un futur educatiu millor per a
tothom. 

http://pedagogia.fcep.urv.cat/

congres2013/

Premi Participa 
a l’Escola 

Presentació de sol·licituds
fins al 31 de juliol 
El Programa d’Innovació i Qua-
litat Democràtica vol reconèixer
la tasca dels centres docents i

Més informació

TROBADES RECULL

CONVOCATÒRIES

mailto:mmsuarez@ub.edu
http://www.araebcn.com
http://pedagogia.fcep.urv.cat/congres2013/
http://pedagogia.fcep.urv.cat/congres2013/
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l’alumnat que construeixen una
escola participativa i transmis-
sora dels valors democràtics.
Adreçat a centres de primària, i
també de secundària, la con-
vocatòria vol reconèixer la
tasca de les institucions educa-
tives i de l’alumnat que, a més
de fer la seva feina habitual,
van més enllà i treballen per un
projecte d’escola participativa,
on tota la comunitat pedagò-
gica tingui un espai. 

www20.gencat.cat

Més informació

Voki.com 

Voki és una aplicació que
permet crear personatges ca-
paços de parlar i de dir allò
que nosaltres escrivim. És
una eina fantàstica per treba-
llar la part oral de la llengua,

ja que el personatge serà fi-
del al nostre text, per tant,
n’haurem d’ajustar la redac-
ció a fi que l’entonació sigui
l’adequada. També permet
accedir a programacions ja
fetes que s’hi poden adaptar
segons les nostres necessi-
tats. 

Constitueix un recurs fan-
tàst ic per a la classe de
llengua estrangera, ja que
permet relacionar-s’hi d’una
manera motivadora i  en-
grescadora. 

86

RECULL Premi Marta Mata
de Pedagogia

Fins a l’1 d’octubre 
La finalitat és promoure, reco-
nèixer i divulgar el treball reno-
vador de mestres, professors i
altres educadors que, en equip
o individualment, i a partir de
l’anàlisi i la reflexió sobre la
pràctica, contribueixen a millo-
rar l’educació i a enfortir la re-
novació pedagògica.  

www2.rosasensat.org/

Més informació

WEB

C/ Hurtado, 29  
08022 Barcelona      Tel: 934 080 464          Fax: 933 524 337                        www.grao.com          graoeditorial@grao.com

LA PRÁCTICA DEL TRABAJO EN EQUIPO 
DEL PROFESORADO
Joan Bonals

No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en
equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant
els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises,
que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de
qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre en castellà

172 pàg   17,50 €

http://Voki.com
http://www2.rosasensat.org/
http://www.grao.com
mailto:graoeditorial@grao.com
http://www20.gencat.cat


La cuina, espai 
de fascinació
Alguna cosa deu passar amb la cuina,
quan els infants s’hi enganxen de manera
ràpida i il·lusionada, amb ganes de parti-
cipar-hi, d’aprendre a elaborar plats i de
manipular aliments. 

Aprenentatges significatius entre fogons
que sempre queden a la part més fonda
de la memòria. Fer crispetes amb la iaia i
saltar a caçar-les al vol quan ella aixecava
una miqueta la tapa de l’estri que utilitzava
per coure els grans de moresc; veure com
els ous de casa es transformaven en un
exquisit flam d’ou de gallina feliç, o anar
corrents al rebost amb la il·lusió de trobar-
hi els pots de conserva de samfaina. Re-
cords de menuts que no oblidarem mai.

Aquella manera de cuinar amb un «pes-
sic», una «mica», farina «la que hi entri»
o un «rajolí» comença a desplaçar-se per
la cuina actual de les mesures, els temps

AMB TOTS 
ELS SENTITS

CUINA

L’afició per la cuina dóna forma a la crea-
tivitat que tothom duu amagada i que ens
anima a dedicar les estones lliures a
aprendre, investigar, evolucionar i crear.

Qualsevol cosa que hi estigui relacionada
pot motivar i servir d’inspiració, fins al
punt de gaudir-ne des del primer moment
en què arriba la idea i en què es decideix
el disseny que es farà del plat.

Després, una bona tria quan comprem
els ingredients, una manipulació minu-
ciosa, una execució acurada i la presen-
tació amb la màxima plasticitat possible.

A continuació, el tast com a prova defini-
tiva perquè la nostra elaboració obtingui
el vistiplau o la correcció necessària. 

Per acabar, recollir-ho en una fotografia
estètica i insinuant i amb la redacció de
la fórmula i els processos seguits expli-
cats de la manera més precisa possible,
perquè qualsevol persona pugui repetir-
ne la preparació amb èxit. I compartir-ho
a la taula i a la xarxa. 

Guix 395 | Juny 2013
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AMB TOTS ELS SENTITS

Recomanació de:
Anna Hallado
Pofessora i bloguera
gastronòmica
www.annahallado.blogspot.com

i les temperatures que garanteixen l’èxit
de la preparació. No hi ha gaires estones
per anar remenant, per al xup-xup..., però
a tothom ens agrada. La tecnologia ac-
tual ens ajuda a crear l’àpat desitjat i ens
n’assegura la consecució. De fet, així ho
fan als centres d’investigació per a la
cuina. Aconsegueixen receptes exactes
perquè qualsevol sigui capaç de fer «la
crema catalana perfecta». 

Pesar, mesurar, manipular, etc. són acti-
vitats que els encanta fer als nens i ne-
nes. Qualsevol tasca relacionada amb la
cuina és un èxit segur a l’escola.

Quin és el secret? Que la transformació
dels aliments omple la curiositat innata
del minyó i la seva ment científica. A més,
els infants se senten satisfets quan els
tasten i s’adonen que són capaços de
preparar-los i que agraden a l’altra gent.
Elaborar un gelat a l’escola a partir de
suc de taronja i que una criatura de tres
anys digui: «Això, ho ensenyaré a fer a la
meva mare», no té preu. Coca i xocolata
per celebrar aniversaris, reunions fami-
liars al voltant de la taula, sortides «espe-
cials»... No falten mai motius per
organitzar celebracions on intervingui la
gastronomia.

Aprenentatges significatius entre
fogons que sempre queden a la
part més fonda de la memòria
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EMPLENEU LA CASELLA CORRESPONENT A LA BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
(Promoció no acumulable a altres ofertes)

Podeu triar el llibre que més us interessi d’aquesta selecció:

• Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. 
Proposta de desplegament curricular A. Zabala (coord.), M.À. Prats, M. Fuentes, R. Carretero, 
R.M. Guitart, E. París, J. Pagès, P. Alsina, R. Canals

• Química a infantil i primària. Una nova mirada   Mercè Izquierdo (coord.), Grup de treball Kimeia
• Un lloc anomenat escola  Eulàlia Bosch
• Nens, objectes, monstres i mestres Andrea Contino
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