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Construir relacions, 
un bon repte!
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«(...) dia rere dia augmenta el nombre d’homes i dones que treballen pel nou
projecte. Un model menys sexista i més humanista, menys competitiu i més coope-
ratiu, que no jutgi les persones pel seu sexe sinó pels seus valors. I potser on més es
comença a notar aquesta nova filosofia de la convivència és en el qüestionament dels
esquemes de relació sexual.» (Bolinches, 2001)1

Com volem la nostra convivència? Com treballem les nostres relacions íntimes, per-
sonals i socials, amb l’altre, altra i altres? A l’escola, que és la reproducció en
miniatura de la societat, els educadors i educadores disposem de l’espai social i
de convivència més privilegiat i únic on facilitem, provoquem, exercitem i afa-
vorim l’aprenentatge, important i bàsic, de la relació amb l’altre i l’altra sabent
que, amb la nostra intervenció educativa i construint coneixement, ens apropem
a una societat més solidària, més humana, més creativa, més transformada, més
equitativa, més justa, més culta. 
En general i, sobretot, a l’escola hem de redescobrir un nou llenguatge i contro-
lar –en el sentit de fer-lo conscient– el llenguatge amb què ens comuniquem
(Terricabras, 1998)2. 
Si, com educadors i educadores que som, tinguéssim prou habilitat per emprar i
interpretar el llenguatge de les emocions, el de les mirades, el dels sorolls i el dels
silencis podríem entendre i llegir millor els sentiments i les necessitats de l’altre i
de l’altra i, potser així, les nostres relacions personals, emocionals, sexuals, labo-
rals, professionals o polítiques serien una mica diferents (Serrano, 1996)3. De fet,
només es tracta de pensar que la relació amb els altres també es construeix, ben a
poc a poc, des de la pròpia voluntat; no només des de la raó, sinó també amb ima-
ginació, creativitat i, sobretot, amb el cor. 

De com s’aprèn, –i s’aprèn en silenci–, 
fem-ne, si podem, una síntesi clara.

Ningú no posseeix la bellesa absoluta. 

D’aquest principi, plenament assolit, 
en depèn que el misteri sigui un punt lluminós 

a plena nit, o que la vida cremi 
sempre en somort, inútil, indecisa. 

Miquel Martí i Pol
Del «Primer llibre de Bloomsbury» (1980-1981)

«La felicitat no és una estació 
a la qual s’hi arriba, sinó 

una manera de viatjar»
Runbeck

1 Bolinches, A., «Sexe Savi». Editorial Pòrtic. Col. Pòrtic Viure. Barcelona, 2001.
2 Terricabras, JM., «Atreveix-te a pensar. La utilitat del pensament rigorós en la vida quotidiana». Edicions La Campana. Barcelona, 1998.
3 Serrano, S., «Cap a una lògica de la seducció». EUB Barcelona, 1996.
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PER MILLORAR 

(els extrems es toquen!) en un
materialisme biològic que se centra
en recomanacions higièniques de
vol baix i en normes repressives i
limitants que evoquen més certes
neurosis que no pas l’alliberament a
què estem cridats. Això es nota,
massa sovint, en les compareixences
públiques de molts responsables
eclesiàstics que presenten com a
cristianes qüestions que res tenen a
veure amb l’Evangeli de Jesús.

Enmig d’aquest terrabastall cultural
caldria poder centrar-se en poques
però sòlides referències :
1. Retrobar el gust de la construcció

interior que permeti integrar els
programes arcaics de la vida, l’enri-
quiment emocional, els planteja-
ments de la raó, i aquestes subtils i
centrals referències de la conducta
humana que són els valors.

2. Centrar l’ètica de la sexualitat en
l’actitud amorosa vinculant i no en
referències biològiques o regula-
cions socials.

3. Equilibrar les referències de gènere en
la relació de sexes, feminitzant un xic
l’àmbit de la sexualitat tant de temps
presidit per la dominació masculina.

4. Protegir la sexualitat de les colonitza-
cions de tabús mítics o religiosos. El
Nou Testament ens ensenya que
Déu no té, respecte del sexe, interes-
sos especials que vagin més enllà dels
que té envers el diner o el poder: és a
dir, posar-los al servei de l’amor.

Ramon M. Nogués, biòleg i escolapi

sexual només són «reproductores» en
el sentit de generar lliurament amo-
rós, però l’orientació òbvia de la
sexualitat és la relacionalitat.
L’adequat control per evitar la repro-
ducció passa a ser una rutina tècnica.

b) Les relacions sexuals es produeixen
en un àmbit en què la reclamació de
la igualtat de sexes esdevé una supo-
sició òbvia. Aquesta novetat obliga a
replantejar-se la vivència de les dife-
rències de gènere dins d’una articula-
ció àgil que suprimeixi dominacions
i privilegis i ofereixi, als dos sexes, el
goig de la descoberta diferencial com
a territori de sorpreses físiques i espi-
rituals de qualitat que promoguin el
goig i el plaer com a acompanyants
del goig i el coratge de viure.

c) Tots detectem com els insaciables
objectius del consumisme, aliats al
poder i al diner, s’interessen per l’ex-
plotació comercial dels desigs, en els
quals hi té un paper central la sexua-
litat. A aquests objectius els interessa
limitar la sexualitat als segments
empobrits de la pura reacció fisiolò-
gica del plaer, il·lustrada amb algunes
pessigolles afectives que facin pensar
que s’estableixen relacions. És la vida
sexual reduïda a lampisteria genital
que intenta substituir la vinculació
amorosa, sobretot en el món adoles-
cent on la desproporció del desenvo-
lupament neurobiològic i afectiu
demanaria encara un acompanya-
ment lúcid i generós dels adults. 

d) Per fer front a aquesta degradació
molts tenen la temptació de recupe-
rar nostàlgicament normes antigues
i desafortunades que cauen també

Ens preguntem com aquesta bella i
significativa expressió (viure la vida
amorosa en llibertat) pot realitzar-se
avui en l’experiència sexual de les per-
sones que entrem en una nova antro-
pologia del sexe en societats de demo-
cràcia liberal, tècnicament avançades, i
que han fet el pas corresponent a la
gran transició demogràfica, caracterit-
zada per la generalització de la sanitat,
la reducció del nombre de fills i la pro-
longació de l’esperança de vida.
La reestructuració experiencial que tot
això suposa abasta moltes dimensions de
la persona i de la societat. Potser podem
destacar-ne quatre de significatives :
a) El pas d’una sexualitat reproductivis-

ta a una sexualitat relacional.
L’experiència sexual de les parelles té
en la nostra societat conseqüències
biològiques reproductives en dues o
tres ocasions en la vida. Totes les
altres ocasions de viure l’experiència

Amor i sexe
La llibertat amorosa



ENTREVISTA

Parlem amb

El sexe, entre la 

La tasca d’educar de l’escola inclou
l’educació sexual? 
L’educació, bàsicament és una tasca
que han de compartir els pares i els
professors. Ara bé, sovint i per raons
diferents, s’ha desplaçat –conscient-
ment o inconscient– la responsabilitat
educativa cap a l’escola i la sexualitat és
un dels àmbits que no es pot desplaçar
massa. Els continguts generals de l’e-
ducació són evidentment escolars però
l’escala de valors sexuals és familiar. La
informació instructiva biològica i de
funcionament fisiològic pot ser tasca
de l’escola, però els usos i costums
sexuals els ha de transmetre la família,
que ha de crear un clima de confiança
perquè els fills puguin fer preguntes.

És tabú, parlar de sexe?
Encara és el gran tabú de la nostra
societat. Hi ha molta hipocresia pel
que fa a les pràctiques; és a dir, als usos
i costums sexuals. Una cosa és la
sexualitat que prediquem i una altra, la
que practiquem i fa que moltes perso-
nes tinguin sentiment de culpa per

determinades pràctiques que creuen
que són parafíliques quan l’única cosa
parafílica és l’ocultació que se’n fa. 

Una tasca preventiva és educar les
relacions interpersonals? 
El que cal és treballar per aconseguir un
clima de confiança interpersonal a les
aules a fi que els nois i noies puguin
plantejar, amb tranquil·litat, els seus
dubtes, entre els quals també hi ha els
sexuals. Cal que els nois i noies, tinguin,
altres referents. Què diuen els meus
companys? Què diuen els meus profes-
sors? Què diuen els meus pares? Això sí
que seria un bon tripartit educacional i
un bon model d’educació sexual.

Per una banda, cal parlar de sexe amb
naturalitat i per l’altra, crear un clima
de confiança. Com? 
El tema de l’educació sexual no està ben
resolt i no conec cap escola que tingui l’e-
ducació sexual com a contingut d’apre-
nentatge. El de socials, el tutor, el de bio-
logia,... i, després, nosaltres, els psicò-
legs... però en una xerrada sobre sexe, el

primer que volen els nois i noies és la
picaresca de l’argot sexual: què vol dir el
birmà, el petó negre... Reconvertir tot
això en clau educativa té la seva dificultat. 

Hi hauria de ser l’educació sexual en
el currículum escolar? 
Jo crec que, com a assignatura, no. Ara
bé dins d’un pla d’estudis hipotètic,
l’ideal seria educar en valors on l’àmbit
d’educació sexual hi queda inclòs.
Però no deixa de ser perillós perquè
pot portar problemes al professor. 

Quin tipus de problemes?
Si un dia se t’escapa de parlar de la
teva ideologia, no passa absolutament
res; però, si un professor o professora
explica criteris personals sobre sexuali-
tat que els pares considerin no norma-
tius, pot tenir problemes. Parlar de
sexe, segueix sent tabú, en la societat.

Què és una educació sexual sana i
responsable?
Per orientar els joves en la progressiva
integració al comportament sexual, hi

Barcelona, 1947. Psicòleg clínic, sexòleg i escriptor. És un dels introductors de la psicologia
humanista al nostre país i la seva metodologia terapèutica ha esdevingut un dels principals refe-

rents per al tractament dels conflictes de parella i disfuncions
sexuals. És autor d’una coneguda trilogia de llibres d’autoajuda

formada per El canvi psicològic (2004), La felicitat personal
(2004), i L’art d’enamorar (2002), on desenvolupa la seva teoria de
la realització personal i l’amor harmònic com a vies d’accés a la
felicitat. Altres llibres destacats: La Revolució humanista (2000),
Sexe savi (2001). Ha col·laborat i col·labora en diferents mitjans
de comunicació aportant els principis bàsics de les seves teo-
ries: a RAC-1 Sexe savi –2002-03 i 2003-04–, No som perfectes
–2003-04– i a la versió televisiva de Sexe savi de Citytv. 

 ... L’escola és un recurs que ha de complementar la
tasca de la família; en cap cas substituir-la. ...
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Antoni Bolinches
tant el que a tu t’agrada. És una altra
manera d’explicar la regla d’or. 

Les relacions d’avui són com un
«kleenex»? 
En la sexualitat, molt jovent s’afirma en
una competició sexual consumista, com
una mena de concurs. A veure quina
noia va amb més nois o a l’inrevés. Això
és quantificar la sexualitat i no és bo ni
per la sexualitat, ni pel propi gaudi
sexual, ni per l’evolució psicosexual, ni
per la maduració psicològica de la perso-
na. Aquest ús consumista de la sexualitat
té conseqüències negatives importants. 

Per què es trenquen tantes parelles?
És un problema molt complex. Crec
que hi influeixen tres factors: el primer
és de caire educacional-sentimental,
relacionat amb la poca resistència a la
frustració; segon, la permissivitat
sexual fa que trencar una relació ja no
tingui censura social i, fins i tot, està
ben vist i un tercer factor, és el cons-
tant contacte de les nostres parelles
amb persones diferents, degut a la
mobilitat social per qüestions laborals
i culturals que afavoreix recuperar l’a-
tractiu que té tornar a gaudir de l’ex-
periència dels inicis –sentir-se desitjat,
trencar rutines, el tast d’una altra
cosa–. Si s’ajunten els tres factors...

Parlar de projecte de parella és caduc,
en el nostre temps?
És més necessari que mai. Una altra
cosa és que aquest projecte quedi avor-
tat o no vagi en la direcció que, inicial-
ment, es volia. Normalment, les pare-
lles es consoliden perquè volen tenir un

projecte de futur, sinó no té sentit. Per
tenir una relació sexual, avui en dia, a
diferència de generacions anteriors, no
és necessari formar parella. Una pare-
lla, decideix de ser-ho, quan, després
de fer l’amor, hi ha un bon acoblament
sexual i, si funciona, després, es plante-
gen més coses: caràcters prou compati-
bles, escala de valors similars i projecte
de vida convergent. Sense aquests qua-
tre aspectes, una parella no funciona. 

Què en pensa de la campanya de
prevenció d’embarassos i de contagis
per posar màquines de preservatius a
l’escola?
En aquests moments ja hi ha prou llocs
on es poden comprar, per tant, crec que
no és necessari que als instituts n’hi hagi
perquè es pot interpretar com un incen-
tiu, com si estiguéssim afavorint això
quan l’escola no ha d’afavorir ni restrin-
gir la llibertat sexual. Ha de permetre
que es desenvolupin d’acord amb valors
que respectin els referents familiars.

Quin consell ens donaria als mestres?
Primer de tot preneu til·la. Penseu que
sou el col·lectiu que té més estrès laboral
i més depressions. La vostra feina és molt
meritòria i molt difícil i crec que la socie-
tat està descarregant en vosaltres un nivell
de responsabilitats, que no us pertoca,
per suplir el model educacional que hau-
ríem d’oferir les famílies. L’escola és un
recurs que ha de complementar la tasca
de la família; en cap cas substituir-la.
El consell és que accepteu que no sou
omnipotents. No se us pot demanar més
del que ja feu i per tant tampoc no us
heu de demanar més del que podeu fer.

ha una sèrie d’aspectes a considerar que
afavoreixen una autogestió responsable
de la sexualitat. La regla d’or, per a
tothom, que permet una relació autèn-
tica, afavorint la coherència i el gaudi és: 
Fes tot el que vulguis. 
No facis res que no vulguis. 
Fes-ho sempre des del desig previ. 
Fes-ho d’acord amb la teva escala de
valors sexuals. 

Sembla lògic. Quin és el problema, doncs?
El problema és com això es du a la
pràctica. Si fóssim capaços i capaces de
discernir com aplicar aquests principis
en la nostra sexualitat mai no ens per-
judicaria ni a nosaltres ni a l’altre.
Quantes vegades fem coses perquè ho
vol l’altre, per no decebre’l, per no
frustrar-lo, perquè no ens deixi... 

En aquest sentit, sembla
imprescindible educar les relacions
interpersonals on el diàleg, el respecte,
l’acord mutu són indispensables per
construir la relació amb l’altre i altra?
Això és fonamental. La sinèrgia que
hauria de generar un codi sexual vàlid
per a la parella es crea d’una manera
psicoevolutiva i en funció de la bona
assimilació de les experiències prè-
vies, ja en la primera adultesa. Els
joves, quan s’inicien en la sexualitat,
als 13 o 14 anys, busquen satisfer la
curiositat, el desig i la necessitat de
ser estimats. A partir d’aquí, hi ha
una sexualitat egoista –pròpia satis-
facció– o altruista –satisfer l’altre per-
què m’estimi–. Hauríem de practicar
una sexualitat, des de l’egoisme posi-
tiu: fer allò que a mi m’agrada respec-

teoria i la pràctica



COM EDUQUEM LES
EMOCIONS
Anna Soler Campins
Escola Pia de Terrassa

De fa uns anys, l’equip de mestres d’e-
ducació infantil donem un pes impor-
tant a l’educació emocional, entesa
com un eix transversal que afavoreix el
desenvolupament social i emocional
dels nostres alumnes i ens proporciona
un clima afavoridor per tal de desen-
volupar els diferents processos d’en-
senyament aprenentatge.
D’aprendre se n’aprèn. A exterioritzar
les emocions, parlar de com ens sen-
tim, raonar les nostres accions davant
un determinat estat d’ànim, buscar
solucions,… també se n’aprèn. Per això
vam iniciar un procés on definíem: què
volem fer aprendre? quins són els
objectius?, com els podíem seqüen-
ciar?, i quina era la millor manera de
fer-los aprendre?, per tal que, mica en
mica, s’anessin interioritzant i es
poguessin aplicar a diferents situacions.
El dia a dia a l’escola ens porta a inter-
venir, reconduir, resoldre,… diferents
moments en què les emocions prenen
un paper rellevant i és necessari prio-
ritzar, decidir, buscar la manera de sis-
tematitzar la resolució d’aquestes
situacions, mirar com podem ajudar
els nens i les nenes a resoldre els seus
propis conflictes –generats per la rela-
ció entre iguals–, veure com podem
ajudar-los que s’expressin de manera
adequada i entenedora. Tot, per tal
que els qui comparteixen l’espai i el
temps amb ells els puguin comprendre
i, alhora, els ajudin a superar les peti-

tes dificultats. En definitiva: ajudar-
los, oferir-los models i així, de mica en
mica, fer que aflori la part emocional,
el propi coneixement d’un mateix i
s’afavoreixin les relacions socials.
Els objectius giren a l’entorn d’aquests
quatre aspectes: 
• Autoestima: fomentar la valoració

positiva d’una mateix. Dins del grup
puc aportar, opinar, prendre deci-
sions, …em sento satisfet per…, puc
millorar, puc rectificar, …

• Empatia: tenir en compte l’altre,
posar-me a la pell de l’altre. Imaginar
com es pot sentir, com m’agrada sen-
tir-me i per tant que l’altre també
s’hi senti.

• L’autocontrol: actuar de manera
controlada, no reaccionar impulsiva-
ment, saber aturar-se, reflexionar
abans d’actuar, utilitzar tècniques de
relaxació, respiració,...

• Possibles solucions: Possibilitat d’a-
rribar a acords amb l’altre.

En el treball de com ho fem aprendre,
utilitzem diferents recursos i estratègies
fonamentades, sobretot, en el diàleg.
Per tant, cal crear espais de conversa on
els nens i les nenes a partir d’una peti-
ta història, una il·lustració, un tite-
lla,… puguin participar, dialogar, defi-
nir, establir complicitats, arribar a pac-
tes, etc. Veiem interessant, també, dei-
xar testimonis visuals a l’aula, donat
que els nens i nenes de les nostres edats
s’inicien en l’aprenentatge de la lecto-
escriptura i el llenguatge visual és afa-
voridor i entenedor per a ells. Oferir-
los models teatralitzats, deixar testimo-
ni dels pactes a l’aula, dels compromi-
sos que hem acordat com a grup per tal

de poder-hi fer referència, jocs de
paraules, sinònims, definir en les dife-
rents situacions viscudes què ens han
sorprès i/o neguitejat. Fomentar
moments de reflexió per tal de definir,
trobar paraules, models de situacions
que ens ajudin a entendre què vol dir
tenir paciència, tenir respecte, tenir
satisfacció, frustració, compassió, pren-
dre consciència de… Les complicitats
que es poden arribar a establir dins del
grup, mica en mica, van arribant i els
fruits es van recollint. Moltes vegades
les situacions del dia a dia poden ésser
reconduïdes pels propis nens i nenes i
el tarannà de l’aula va dictant si s’ha
d’incidir, reconduir, plantejar de nou
alguna de les habilitats emocionals que
s’han treballat.
Tot i no ésser una àrea curricular, pen-
sem que l’alumne d’educació infantil
ha d’ésser treballat en molts àmbits i
un d’ells, el de les emocions, l’ajudarà
a afavorir el seu creixement personal i
la seva autonomia enfront la seva vida
i la dels qui l’envolten. De ben segur
que l’alumne que volem hauria de por-
tar a la seva motxilla un bon pes d’e-
ducació emocional. 

L’AFECTIVITAT: EIX
TRANSVERSAL DE 
LES TUTORIES D’ESO
Carolina Albés
Equips tutorials d’ESO
Escola Pia Balmes

Per què és tan important treballar l’a-
fectivitat en l’adolescència? Perquè és
una etapa que comença amb les trans-

RECULL PEDAGÒGIC

L’emoció, l’afectivitat, 
Eduquem les relacions
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formacions corporals, les quals des-
orienten l’adolescent ja que la imatge
del cos és sovint el centre de les seves
preocupacions i els petits problemes
físics poden prendre una importància
desmesurada. Comença també, com a
fenomen típic «l’enamorament», les
relacions sentimentals i les amistats
apassionades. Els alumnes d’ESO
representen aquesta etapa caracteritza-
da pels canvis físics, biològics, emocio-
nals, intel·lectuals, sexuals i socials. El
món que envolta els adolescents (cada
cop més canviant) influeix en el procés
de transformació de la seva personali-
tat i aquesta influència pot provocar
dubtes, inquietuds i inseguretats. Per
respondre a aquestes necessitats, des
del punt de vista de l’afectivitat,
impulsem des de les tutories refle-
xions, xerrades i tallers a partir de tres
interessos diferents: la convivència, la
sexualitat i l’autoestima.
A primer d’ESO treballar l’afectivitat
significa treballar la convivència dins el

grup i dins l’escola. Els nois i noies pre-
senten, encara, moltes conductes i acti-
tuds infantils que es van diluint a mesu-
ra que el curs avança, i van convertint-
se, a poc a poc, en preadolescents. Això
implica que van sorgint dinàmiques de
relació entre ells que sovint porten al
conflicte. Apareixen temes com les
agressions entre companys, els «robato-
ris» o desaparicions de material, les fal-
tes de respecte, les burles o insults, la
marginació d’algun alumne per raons
diverses... Aquests fets donen peu a
poder anar donant pautes de conductes
que permetin millorar les relacions
entre ells. A principi de curs, una de les
activitats de la tutoria col·lectiva és
decidir entre tots quins seran els objec-
tius que el grup-classe es proposarà pel
nou curs, en relació a quatre aspectes:
envers el grup i la convivència entre
companys, envers els professors i les
hores de classe, envers l’escola en gene-
ral i envers les instal·lacions. Pel que fa
al primer punt, acostumem a triar

objectius com: no sentir-se superior a
ningú, respectar els companys, no riu-
re’s de ningú pel fet de ser diferent... i
ens és positiu de tenir-los penjats al
suro de la classe, per poder anar-los
recordant quan és necessari.
A segon d’ESO, continuem amb el
treball de convivència; comencem
amb «el coneixement del grup» i, a
partir d’activitats seleccionades del
PAM, practiquem el pensament refle-
xiu. Gràcies a preguntes com: Per què
t’estimes?, per què t’estimen?, per què
el que fas avui és tan important?, per
què és tan difícil pensar bé?, el grup es
coneix millor i aprèn a respectar les
formes de ser dels altres companys.
També analitzem la relació amb l’a-
dult, però sobretot la relació amb els
pares i professors. Interessa saber qui-
nes característiques creuen els alumnes
que han de tenir uns «pares ideals» o
uns «professors ideals». La idea és
practicar el valor de l’empatia i que els
alumnes es posin en el paper dels pares
per veure la realitat des de l’altra posi-
ció. Al darrer trimestre, i a partir del
programa «Adolescència i tu», comen-
cem a treballar el tema de la sexualitat
a través de diferents activitats: Com
em veig?, Com em veuen?, El meu cos
i el dels altres, Com em sento? Ho fem
amb els següents objectius: acceptar la
pròpia imatge, millorar l’autoestima,
fomentar la comunicació, la compren-
sió i el respecte i expressar experiències
personals dels nois i noies. A partir del
vídeo «El mirall» s’analitza el funcio-
nament del cos en els seus aspectes
bàsics, es valoren els hàbits d’higiene
personal, d’alimentació sana com a

el sexe



benefici per a la salut pròpia i col·lec-
tiva i ens permet reflexionar sobre els
canvis físics i emocionals que experi-
menten en aquesta edat.
Aquest treball continua a tercer,
moment en què a la matèria d’experi-
mentals, es tracta a fons la sexualitat
des del punt de vista biològic i ens fa
una tutoria un metge que analitza des
d’una òptica mèdica i moral, però de
forma oberta i amb llenguatge planer,
tots aquells aspectes que, segurament
per vergonya, els nois i noies no s’atre-
veixen a preguntar a casa o als profes-
sors o simplement, no s’havien plante-
jat mai. Paral·lelament, a tercer d’ESO
dediquem tot un trimestre a treballar
l’autoestima. En aquest cas, la publici-
tat de la televisió ens serveix per treba-
llar temes com: l’home, la dona, la
joventut, la sexualitat, la bellesa, la
moda, la comoditat i l’èxit professional,
amb l’objectiu de valorar com influei-
xen els anuncis publicitaris en la nostra
imatge i en la nostra autoestima. Els
nostres alumnes analitzen, per grups,
un mínim de quatre o cinc anuncis
televisius que estiguin relacionats amb
aquestes vuit temàtiques i busquen
diferents estereotips. S’adonen de com
la publicitat ens pot arribar a influir i

fins a quin punt poden ser perilloses les
conseqüències. Finalment, ells creen en
vídeo el seu propi contra-anunci com a
crítica del que han comprovat i tot el
treball l’exposen davant del grup-classe.
Finalment també dediquem un altre
trimestre a les relacions interpersonals,
les quals tractem a través d’unes situa-
cions que han preparat els professors;
situacions que intenten reflectir
moments de la vida quotidiana que
poden crear conflicte. A cada equip de
quatre alumnes, se li reparteix, per
escrit, una d’aquestes situacions en les
quals cada noi o noia hi té un paper i es
posa a la pell d’altres persones (pares,
germans, amics, professors...). Cadascú
representa el seu personatge davant de
la resta de la classe i és susceptible de ser
criticat en les seves reaccions-actua-
cions pels altres companys.
Davant d’aquest eix tutorial, s’entén
clarament que el procés d’arrelament
dels sentiments no és puntual, sinó que
les successives etapes de la vida es pro-
dueixen com un continu evolutiu i que
els sentiments no es modifiquen sinó
que canvien de manera d’expressar-se.
S’observa com, durant l’adolescència,
les emocions pateixen canvis sobtats i
sorgeixen les inquietuds afectives, com

els amics ocupen un espai molt impor-
tant, com els costa relacionar-se amb
l’adult, com es qüestionen la seva capa-
citat d’agradar als altres i com n’estan
d’insegurs d’ells mateixos, malgrat tin-
guin paràmetres que els permetin ado-
nar-se de si són o no acceptats. És el
moment de la recerca de la identitat i
per encetar la pròpia independència,
lluiten contra tot allò que els lliga a la
infantesa i dirigeixen sovint la seva
«agressivitat» contra el medi familiar.
Adolescència és créixer, descobrir-se i el
nostre objectiu, a través d’aquest pro-
grama tutorial, és ajudar-los a créixer
de manera autònoma, però davant el
mirall del respecte, del respecte a un
mateix i als altres.

COM TRACTEM EL
TEMA DE LA
SEXUALITAT AMB EL
NOSTRE ALUMNAT
Miguel Sánchez Benavides
Escola Pia de Vilanova i la Geltrú

Tot va començar cap al final de la
dècada dels vuitanta, principis dels
noranta. A les nostres aules hi havia
nens i nenes que anaven fent camí
amb nosaltres els mestres. Es van con-
vocar reunions de claustre, propiciades
des de la direcció, per la necessitat de
parlar sobre com tractar el tema de la
sexualitat a les classes.
Es va concretar treballant en un pro-
jecte, la construcció d’uns objectius
interdisciplinaris, des del parvulari fins
al final de l’EGB. La implicació de la
tutoria era notòria... però calia més
implicació per part de tots.
Amb la implantació de l’ESO el tema
prendria nous aires, treballant d’una
manera més directa –es mantindria el
mateix projecte inicial però s’hi farien
actualitzacions–. Es crea el crèdit
variable de Salut i Educació Sexual a

RECULL PEDAGÒGIC
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3r. d’ESO que, tot mantenint la línia
de base, anirà canviant de nom.
Avui, el tema de la sexualitat amb els
nostres alumnes l’abordem, puntual-
ment, en els diversos cicles de Primària,
l’ESO i Batxillerat. Ho fem tot aprofi-
tant les activitats educatives que propo-
sen el PAE (Programa d’Animació
Educativa) i els tallers –adaptats a l’edat
dels alumnes– que realitza l’àrea de
salut de l’Ajuntament de Vilanova. 
També hi ha un intent d’implicar els
pares dels nostres alumnes en aquest
tema perquè puguin ajudar els seus
fills i filles en el seu desenvolupament
com a persones. L’escola organitza
xerrades destinades a pares d’alumnes
adolescents durant el curs escolar.
A 3r d’ESO, el tema és tractat a partir
d’un crèdit variable: «Cos, reproducció
i sexualitat», de 35 hores per trimestre.
Tots els alumnes passen per aquest crè-
dit al llarg del curs. Procurem limitar el
nombre d’alumnes que hi participa en
el crèdit, procurant que no excedeixi de
vint, ja que pel seu desenvolupament,
si el grup fos més nombrós, perjudica-
ria molt la seva dinàmica d’interrelació. 
La nostra proposta parteix d’oferir uns
coneixements necessaris per entendre
la sexualitat humana. Repassem aspec-
tes d’anatomia, tenim en compte
aspectes culturals, antropològics, psi-
cològics i elements de reflexió ètica.
Tots aquells que, d'alguna manera,
contribueixen a assolir el grau de
maduració psico-afectiva que corres-
pon a l’adolescent de quinze anys.
Entre els objectius, que ens proposem
amb els alumnes, en destaquem aquests:
• Conèixer el concepte de sexualitat i

les seves dimensions. 
• Demostrar que té un coneixement de

l'anatomia i fisiologia sexual humana. 
• Utilització correcta del vocabulari

específic.
• Comprendre que l'amor és font de

vida, progrés i felicitat individual i

social. Que aconseguir-ho és fruit de
la maduració personal. 

• Comprendre que la complementació
integral entre l'home i la dona ens
ajuda a realitzar-nos com a persones
i aconseguir gradualment la madure-
sa necessària per desenvolupar, de
forma adequada, el futur rol d'espòs
i esposa; de mare i pare.

• Saber descobrir l'abús comercial de
la sexualitat. 

• Ser responsable i creatiu en la solució
dels problemes que li planteja la
sexualitat. 

• També pretenem provocar el diàleg,
la participació, la reflexió sobre un/a
mateix/a i estimular habilitats d'au-
toconeixement a partir de la lectura i
anàlisis de textos, espots publicitaris
i reportatges televisius (sobre temes
de l'àmbit de la sexualitat), propo-
sats pel professor o els alumnes. 

La metodologia aplicada intenta ser
dinàmica. Es treballa per parelles i en
grups de quatre o cinc persones.
Apliquem tècniques de grup com:
Pluja d’idees, debat dirigit, exposicions
per part del professor i dels alumnes,
«Phillips 6/6» i «Role-Playing».
Adaptem els continguts o temes a trac-
tar als interessos del grup d’alumnes.
Dividim el crèdit en dues parts: La
primera és a nivell informatiu on es

treballa una part més teòrica lligada a
coneixements anatòmics, fisiològics i
d’higiene. La segona part està més lli-
gada a temes vivencials i emocionals. 
Les activitats d’avaluació consisteixen en: 
- Valoració de l’actitud positiva dels

alumnes i el seu grau de participació
en les diferents activitats del crèdit.

- Realització i presentació dels exerci-
cis i treballs proposats pel professor.

- Complimentació satisfactòria de
qüestionaris referents als materials
dels continguts del crèdit variable. 

TALLERS DE
PREVENCIÓ DE LES
RELACIONS ABUSIVES
CONTRA LA DONA
Joan Teixidó i Arquer
Colònies Jordi Turull

D’ençà pocs anys hi ha un terme que
desgraciadament està molt de moda en
els mitjans de comunicació i per tant
–per desgràcia també– en el nostre dia
a dia: la violència de gènere. Des de la
Regidoria de Dona de l’Ajuntament
de Barcelona es va engegar fa uns qua-
tre anys un pla per treballar les rela-
cions abusives contra la dona entre els
joves de secundària i batxillerat, des
del treball de la prevenció. Es van bus-
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car persones interessades en el tema
per formar-les perquè elles mateixes
preparessin les dinàmiques per realit-
zar amb grups de joves. 
Aquests tallers de prevenció de les rela-
cions abusives contra la dona (TPRA)
volen ser un instrument que ajudi a
incrementar la conscienciació entorn la
presència de la violència en la quotidia-
nitat, conscienciació que permet iden-
tificar valors, actituds i comportaments
que són indicadors d’abús en les rela-
cions afectives i interpersonals entre
nois i noies. La identificació és un pri-
mer element de prevenció que ajuda a
evitar la instal·lació i cronificació de les
relacions de violència. Aquesta iniciativa
vol treballar pràcticament en el desen-
volupament de valors, actituds i models
relacionals que contribueixin a dismi-
nuir la incidència de la violència de
gènere, al temps que possibilitin assolir
la construcció d’unes relacions igualità-
ries entre noies i nois.
Els tallers s’estructuren en 4 parts dife-
renciades amb una durada de 6 hores:
estereotips de gènere / amor romàntic
/ violència de gènere / resolució de
conflictes. Els tallers són, només, un
petit complement al treball que es
pugui fer a l’escola sobre la igualtat de
gènere i relacions igualitàries. 

Estereotips
Creixem en una societat masculinitza-
da amb uns rols diferenciats pels
homes i les dones molt clars. Malgrat
hi ha una sensació generalitzada de
normalitat i igualtat, la televisió, les
pel·lícules, els contes i molts mitjans
comunicatius ens envaeixen amb mis-
satges masclistes. D’exemples n’hi ha
moltíssims, només cal parar atenció a
l’entorn: certs programes on l’histeris-
me és una qualitat inherent a la dona,
anuncis repetits de productes de nete-
ja per la llar i la roba amb la dona com
a protagonista, i un etcètera tan llarg
que el deixo a les vostres mans. 
Segons el nostre sexe ens socialitzem
d’acord amb aquests rols amb més o
menys mesura, en funció de la perso-
nalitat i l’educació que rebem.
Simplificant, els homes no podem
mostrar sentiments i si ho fem és a tra-
vés de la violència (un crit, un insult o
un cop) i les dones han de mostrar-se
–i ser– sentimentals, han de vetllar per
la família i instintivament saben com
netejar un lavabo, al contrari que els
homes que no en saben.
El treball amb els joves se centra en la
qüestió dels estereotips de gènere i
com estem influenciats per aquesta
socialització. 

L’amor romàntic
Hi ha la idea que la parella és per sempre
i que l’amor i el dolor van en parella. De
nou la televisió i els contes ens diuen que
hi ha dificultats per trobar l’amor «verta-
der» i que aquesta recerca és una carrera
d’obstacles per trobar-lo, ple de dolor i
patiment, però que quan l’aconseguim
–l’amor– és per sempre. En aquest tema,
la dinàmica gira al voltant del posiciona-
ment de cadascú i quina mena de rela-
cions de parella tenim i volem. La refle-
xió gira al voltant de preguntes del tipus
qui decideix, què deixem per la parella,
fins a on estem disposats a arribar per l’al-
tre o si ens importa el currículum «relacio-
nal» anterior de la parella.
Violència (de gènere)
Davant d’una societat amb uns estereo-
tips discriminadors, tenim un tipus de
relacions. Evidentment no és una
causa-efecte directa sobre nosaltres,
però si que cal un esforç per part nostre
per no deixar-nos portar. Analitzem les
diferents formes que pren la violència
(física, verbal, psicològica, econòmica,
etc.) i que la violència de gènere no és
una més sinó una forma de violència
transversal a aquestes.
Resolució de conflictes
Per acabar la dinàmica encetem el tema
de la resolució de conflictes. Els homes
i les dones, biològicament som dife-
rents i ens socialitzem en un entorn
discriminador. Malgrat això nosaltres
podem tenir un paper actiu i canviar la
nostra forma de relacionar-nos, passant
de tenir conductes agressives o passives
a formes d’expressar-nos més assertives. 

Podeu demanar més informació per a
la realització del taller a:
Colònies Jordi Turull
joan.teixido@escolapia.net
Tel. 93 442 18 14
Espais per a la Igualtat
tallersprevencio@espaisbcn.org
Tel. 93 224 10 50 
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Recorregut: Iniciem la guia de la sorti-
da a la carretera C-13 que va de
Balaguer a la Seu d’Urgell. Fem parada
per esmorzar a Cubells, a 12 km de
Balaguer. Cubells és una població de
360 h situada a 499 m d’altitud.
Podem esmorzar a qualsevol dels res-
taurants de la població o fer un entrepà
davant mateix de la portada romànica
de l’església de Santa Maria del Castell
–situada a la part alta del nucli urbà–.

Santa Maria del Castell de Cubells
Tot i que es desconeixen les dades de la
seva construcció, es tracta d’un magní-
fic exemple de l’estil arquitectònic i
escultòric de l’art del segle XIII català. 
És un edifici d’una sola nau, coberta
amb volta de canó de perfil fortament
apuntat. La porta principal s’obre a la
façana sud, i és l’element més vistós
del conjunt. La portada és resolta amb
un arc de mig punt, de dovelles escul-
pides, ressaltada per arquivoltes con-
cèntriques, amb temes escultòrics

característics de l’escola de Lleida. El
cos de la portada s’afegeix a la façana i
és definit per columnes ornamentals
angulars, realment interessant.
Acabada la visita podem fer un tomb
per la població de Cubells.
A continuació, agafem el cotxe en
direcció a Artesa de Segre. A 6 km i
mig, a mà esquerra, hi trobarem el des-
viament per anar a Montsonís, tot pas-
sant per la població de Foradada, ano-
menada així pel forat que hi ha a la roca
que es troba enmig de la població. Al
final del poble, a mà dreta, hi ha el camí
asfaltat que condueix a Montsonís. De
la cruïlla a Montsonís hi ha uns 3 km.

Castell de Montsonís
El castell de Montsonís, va ser construït
per ordre del Comte d’Urgell, Armengol
II el Peregrí (fundador del senyoriu de
Montsonís) l’any 1024, per tal de prote-
gir les terres alliberades del poder dels
musulmans. Es troba dins de la ruta del
Camí de Santiago i, per tant, té cambra
expressa pels pelegrins. La història del
castell comprèn tres llinatges nobiliaris:
els Ribelles (el primer llinatge del comtat
d’Urgell), els Ponts i els Perves. 
Si ho desitgeu, hi ha visita guiada pel
castell. Com en qualsevol castell medie-
val, hi ha les dependències típiques:
presó, celler, porta secreta, sala d’armes,
habitació amb llegenda, .... A l’octubre
s’ofereix un important mercat medieval,
amb tot de representacions medievals.
Si disposeu de més temps, podeu visitar
Artesa de Segre, comprar una coca de
sucre o de samfaina, típica de la comar-
ca, ... i passejar pel mercat setmanal que
es fa el diumenge al matí o bé podeu

Itinerari cultural per la 
comarca de la Noguera
Església de Santa Maria de Cubells - 
el Castell de Montsonís

ESPIELL

anar a Baldomar –a 4 km d’Artesa de
Segre– a visitar les bodegues de deno-
minació d’origen Costers del Segre i
comprar bon vi. 
La gastronomia típica de la comarca
de la Noguera: cassoletes de la comar-
ca, cargols a la «brutesca», conill amb
bolets, i molts altres plats típics.
Transport per arribar-hi:
En aquesta sortida aconsellem utilitzar
el cotxe.
Dades pràctiques: 
Consell Comarcal de la Noguera:
http://noguera.ddl.net/
Diputació de Lleida: 
www.diputaciolleida.es/c/web/index.php
Horari de visites al Castell de Montsonís:
Caps de setmana a particulars, sense
reserva prèvia. Dies de cada dia amb
reserva prèvia. 
Informació: 906 428 324

Proposta que fa arribar en Toni Ricart
de l’Escola Pia Balaguer.



APUNTA'T A LLEGIR

«EL DIARI VERMELL DEL FLANAGAN»
Martín, A. Ed. Columna. Barcelona 2004

Novel·la juvenil, on el Flanagan un jove detectiu animat
per una noia que coneix al metro, la Carlota, posen en
comú les seves primeres relacions sexuals en un diari per-
sonal. En aquest diari es planteja els coneixements que
tenen els joves sobre la sexualitat i com la viuen. En
Flanagan realitza un treball de recerca i ens aporta força
dades sobre el tema: desig sexual, masturbació, reproduc-
ció, malalties transmissió sexual, homosexualitat etc.
La reflexió final de diari diu: «No es tracta de llegir aquest
llibre per saber com s’han de fer les coses. Es tracta que
pensem sobre el sexe. Pensem-hi i parlem-ne. Parlem-ne i
pensem-hi».

«MUÀ»
Alborough, J. Ed.Montena. Barcelona 2000

A en Gugú, petit mico, el que més li agrada és que la seva
mare li faci festes i havent-la perdut, la busca amb desfici.
A partir de 4 anys.

«EL MAG GAGO ESTÀ ENAMORAT»
López Domínguez, X. Ed. Edebé. Barcelona 2003

El mag Gago és poderós, poderosíssim, però tot el seu
poder no li serveix per guanyar-se l’amor de la bruixa
Merenda. A partir de 7 anys.

«ADIVINA CUANTO TE QUIERO»
Mc.Bratney, S. Ed.Kokinos 1995

L’amor no és quelcom fàcil de mesurar, encara que, a vega-
des, voldríem fer-ho. Tendresa i humor. A parir de 7 anys.

«LA LILÍ ESTÀ ENAMORADA»
Saint Mars, D. Ed. La Galera. Barcelona 1996

La protagonista aprendrà que és millor expressar els senti-
ments i no deixar que la imaginació i la desconfiança ho
emboliquin tot. A partir de 8 anys.

«NADAMOS BAJO LA LUNA»
Esplugafreda, R. Ed. Alba. Barcelona 2003

Aventures per part d’un noi i una noia, sobre l’amistat i l’a-
tracció del primer amor. Versió original en català. A partir
de 13 anys.

«EL DIARI VERMELL DE LA CARLOTA» i
«EL DIARI VERMELL DEL FLANAGAN» 

Són dues novel·les que transcorren paral·lela-
ment, són diaris personals que aborden el tema de
la sexualitat dels adolescents. Diaris elaborats 
per dos joves personatges: la Carlota i el Flanagan. 
Recomanem aquestes novel·les que són comple-
mentàries l’una de l’altra. Una està escrita des del
punt de vista masculí i l’altre, des del femení.

«EL DIARI VERMELL DE LA CARLOTA»
Lienas, G. Ed. Empúries. Barcelona 2004

El diari vermell de la Carlota és un llibre recoma-
nat als adolescents com a guia de coneixement de
la sexualitat, explicat des del punt de vista feme-
ní. Està escrit en capítols novel·lats i uns altres
capítols en forma de diari on la protagonista va
escrivint tot el que aprèn amb les relacions que té
amb en Flanagan sobre la sexualitat i els senti-
ments que li produeix. En aquests capítols hi ha
informació molt clara de temes com els genitals,
el primer coit, mètodes anticonceptius, l’embaràs,
l’homosexualitat, les malalties de transmissió
sexual, disfuncions sexuals, violència de gènere,
prostitució i entre altres resoldre dubtes.

Relacionats amb el tema del mes, «Amor i
sexe», el GRUP «ANIMACIÓ A LA LECTU-
RA» DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA us
volem recomanar aquests llibres:

QUÈ SUGGERIM?
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REFLEXIÓ

Per fi un dia et vaig fer la pregunta: «...i com és que sempre rius?»
Immediatament, i per primer cop, la teva cara va agafar una
serietat desconeguda. Havia fet diana. «Vols dir? Sempre ric?».
Com aquells dies d’estiu que tot d’una es posa a ploure a bots i
barrals, els teus ulls van explotar. «Perdona». I vas girar la cara
mentre t’eixugaves les llàgrimes.
Resulta que rius per no plorar. Resulta que rius sempre quan ets
amb els altres, mai en soledat. Resulta que si no rius et sembla
que és més fosca la nit. Resulta que tens 99 motius per a la tris-
tesa i 1 per a la joia, i prefereixes aquest a tots els altres. T’agafes
al motiu i controles els 99. Resulta que penses que ja n’hi ha
prou de problemes al món per afegir-hi els teus.
«Digues-me, si us plau, quin és aquest motiu tan important, que
té prioritat en front dels altres 99?».
«Vols saber-ho?. Doncs, és ARA. No ho entens?. Vull viure ara. Ni
l’abans intocable, i a cops molt injust, ... ni el després incert... ara,
aquí... amb tu..., amb vosaltres..., amb els amics. Necessito tant a
la gent, no t’ho imagines. Per això ric, quan trenco l’aïllament».
Com sempre va esclatar aquell somriure tan normal, tan teu, i
tan suggestiu. La tempesta havia fugit..., al menys, de moment.

Pregària:
Alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren.
Viviu d’acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó
poseu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No tor-
neu a ningú mal per mal; mireu de fer el bé a tothom. Si és possi-
ble, i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom.
(Carta als Romans 12, 15-18 ).

Enviada per l’Antoni Ballús

Com és que sempre rius

Del 2 al 14 de març, un grup de cinc laics i laiques de l’Escola
Pia de Catalunya han visitat el Senegal amb una doble finali-
tat. Per una banda, conèixer la realitat dels llocs on els escola-
pis catalans treballen des de fa molts anys i per l’altra, poder-
ho transmetre a les persones del nostre «anomenat primer
món». Ha estat una gran experiència de descoberta d’una rea-
litat acollidora, senzilla, feliç, oberta, tranquil·la, solidària, i on
encara les relacions personals són encara molt importants.

Visita al Senegal

«LA NOIA DE LES TARONGES»
GAARDER, J. Ed. Empúries.
Barcelona 2003

Als quinze anys un adolescent desco-
breix una llarga carta que li va deixar el
seu pare fa dotze anys, abans de morir.
S’hi descobreix l’amor que va existir
entre els pares i la riquesa de tots els
altres vincles familiars. Excel·lent. A
partir de 15 anys.

«ELS SENTIMENTS D’EN FÈLIX»
Lévy, D. Turrier, F. Editorial
Cruïlla. Barcelona 2004.

Amb aquest deliciós llibre es podran
viure amb tendresa, humor i realisme
les situacions quotidianes relacionades
amb l’afecte, la vergonya, la felicitat,
l’alegria, la gelosia, la tendresa, l’esti-
mació, la curiositat, l’orgull, la decep-
ció, l’avorriment, la por... Aquests sen-
timents els trobem expressats a cada
pàgina, primer en situacions viscudes
per en Fèlix i, després, quan els
demostra. Hi trobareu, també, dues
pàgines que ajuden a fer reflexions dels
sentiments amb els nens. Un llibre
molt útil per pares, mestres i nens.
Per als infants fins a 4 anys és millor
que els sigui explicat. A partir de 6 anys
ja el poden llegir els mateixos nens.

«Grup Animació a la lectura».

Anna Lorente, Anna Moià, 
Susanna Patiño, Montserrat Plans,
Sadurní Tudela.



Transversal

QUIN PROJECTE?

Títol del Projecte: Curs de Competència Social a l’ESO

Etapa: ESO

Àrees relacionades: transversal tutorial

Objectius: 

El projecte respon a la necessitat de desenvolupar en els alumnes «individualment i en el grup classe» les
capacitats necessàries per adquirir la millor manera possible de relacionar-se, assajant la seva resposta
davant d’un fet concret, utilitzant diferents materials: còmics, anuncis, notícies, pel·lícules, casos de la
pròpia aula... També respon a la necessitat de treballar en tota l’etapa amb una metodologia que per-
meti als tutors i professors prevenir i enfocar els conflictes i les relacions personals amb una mateixa
manera de fer. En aquest cas es tracta del programa de Manuel Segura sobre Competència Social.

Seqüència d’activitats realitzades

1. Des del curs 2000-01 que es va introduir en el currículum de l’alumne de 1r d’ESO l’hora comple-
mentària de Competència Social, concretament, del desenvolupament de les Habilitats Socials.

2. Prèviament, abans d’incorporar aquesta activitat els professors implicats van realitzar el curs de formació. 

3. A mesura que progressivament s’han anat introduint les Habilitats Socials a cada curs de l’ESO, el
professorat implicat ha rebut el curs de formació. 

4. A la vegada, durant tot el període d’implantació al llarg dels 4 cursos hem comptat amb la supervi-
sió de la Juani Mesa (psicòloga responsable del programa «Competència Social») amb qui s’ha revisat
el material creat pels equips de tutors i les activitats a l’aula.

5. Degut a la incorporació a 2n cicle de molts alumnes de fora del centre, ha calgut adequar el treball
de l’aula i reprendre temes ja treballats amb la finalitat d’actualitzar-los i, alhora, incorporar els nous
alumnes.

6. El programa està pensat per dos cursos i nosaltres el treballem al llarg dels quatre cursos de l’ESO.
Això permet realitzar més activitats i complementar la feina tutorial a través de la metodologia de les
Habilitats Socials.

7. Com en les altres matèries, es té en compte el traspàs d’un curs a un altre, però s’adapta, novament
a les necessitats de cada grup, tot i mantenir els trets comuns.

8. En aquest moment, estem introduint entre finals de 3r i 4t, el treball sobre les emocions perquè pen-
sem que respon a les necessitats i inquietuds de la major part dels alumnes. Degut a la seva complexi-
tat, abans de començar, també hem comptat amb un intercanvi amb altres centres que l’estan aplicant.

9. Properament volem incorporar el tema de la mediació, que també està en la mateixa línia de treball
sobre els conflictes i, en definitiva, sobre el treball de les relacions.

Valoració

Cada curs hem fet una valoració amb els alumnes i amb els equips de tutors del funcionament de la
matèria. El resultat per ambdues parts sempre ha resultat satisfactori. Aquesta bona valoració ha portat
també que l’AMPA s’hi interessés i demanés conèixer aquest programa dins d’un seminari específic de
formació per als pares. Per al proper curs tenim previst fer extensiva la formació a tot el professorat.

Per saber-ne més: poseu-vos en contacte amb Maragda Cuscuela. Escola Pia de Nostra Senyora.
Tel. 93 488 11 66 - maragda.cuscuela@escolapia.net
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la qualitat i d’integració dels 3 sistemes
de la FP. Durant la visita de tres dies, hi
ha hagut ocasió de veure la realitat d’al-
guns centres de FP, tant públics com
concertats, departir amb el Director
General de FP del Departament
d’Educació sobre present i futur de la
FP i assistir a l’acte de presentació del
«Plan Vasco de Formación Profesional»
(2004-2007), organitzat pel Govern
Basc i presentat pel Lehendakari i la
Consellera d’Educació.

ACTUALITAT

Cartellera Informativa

Vespres científics de l'E.P. Nostra Senyora
Diputació, 277 Barcelona

• ELS PERFUMS: Com actua el sentit de l’olfacte. Teoria de l’o-
lor, classes d’olors. Síntesi i destil·lació d’un oli essencial
(essència). Creació i elaboració d’un perfum a partir d’olis
essencials. Notes de fons, de cap i de cor.
15 d’abril a les 20:30

• DAVANT I DARRERA DE L’ENDOLL: Introducció divertida i segura
a l’electricitat. Estudi de les fonts d’energia elèctrica. Realització
de circuits elèctrics simulant circuits de la vida quotidiana.
6 de maig a les 20:30

• REACCIONS ESPECTACULARS: Estudi teòric i experimental de
reaccions químiques molt espectaculars amb producció de
llum, colors i gran quantitat d’energia.
3 de juny a les 20:30

Vespres de Santa Anna
Sant Agustí, 59 Mataró

• EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ A càrrec de Joan Majó. Director de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
28 d’abril a les 20 h.

• JOVES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A càrrec del molt
Honorable President del Parlament, Sr. Ernest Benach
25 de maig a les 20 h.

Lloc: Escola Pia Nostra Senyora. c/ Diputació 277 Barcelona

VISITA DEL P.
PAUL ANGE I
EL P. JÉRÔME

El P. Paul Ange i el P. Jérôme, escolapis
del Senegal que resideixen a la nostra
comunitat de Pantêne, a París, han estat
de visita a Catalunya a fi de conèixer més
i millor la nostra província escolàpia.
Durant els 15 dies que han estat entre
nosaltres, han visitat les comunitats i
pràcticament la totalitat de les escoles.
També han tingut ocasió de conèixer
l’organització de la província, les princi-
pals línies educatives, la vida escolar, les
instal·lacions i alguns projectes de for-
mació professional que es realitzen. 

VISITA DELS
ESCOLAPIS
D’HONGRIA

Durant la setmana del 6 a l’11 de març,
ens ha visitat el provincial, l’ecònom,
l’assistent de pedagogia i dos membres
més de la comunitat escolàpia

d’Hongria. La finalitat d’aquesta visita
ha estat la de conèixer alguns dels pro-
jectes que es porten a terme en les nos-
tres escoles, en l’àmbit de la formació
professional i, alhora, trobar aspectes
d’interès comú des dels quals empren-
dre, en un futur, una relació de
col·laboració i d’intercanvi. S’han visitat
programes de garantia social, el projec-
te d’Escola-Taller, els Cicles Formatius,
el programa de Simulació d’empresa i
l’ESCAC. La valoració que n’han fet de
la visita ha estat molt positiva.

VISITA A
CENTRES DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL
DEL PAÍS BASC

A finals de febrer, un grup de docents
d’algunes escoles nostres, que partici-
pen de la formació professional, han
estat de visita al País Basc amb l’objec-
tiu de conèixer de prop alguns aspectes
d’organització educativa, d’aplicació de



ABRIL
6 · Reunió Directors Gerents (10-13h)

7 · CEP-1 (15,30-17h)
Reunió coordinadors de qualitat (15,30-18h)

9 · JORNADA PEDAGÒGICA a Olot
11 · Reunió coordinadors de pastoral (16-18h)

Reunió delegats alumnes (16-18h)

13 · Formació coord. ens.postobligatoris 
Reunió responsables Pla d'acollida

14 · Grups de projecte (15,30-18h)

15 · Comissió «Mou-te» (10-13h)

16 · Reunió Federació d'APAS (Igualada)

17 · APLEC «Mou-te» 
21 · CEP-1 (15,30-17h)

23 · SANT JORDI 
27 · Formació coordinadors ESO (9,30-13,30h)

Reunió responsables extraescolars
M.DÉU DE MONTSERRAT 

28 · Grups de projecte (15,30-18h)

Reunió mediatecaris (10-13h)

Termini presentació Premis Creativitat 
29 · Comissió «Mou-te» (10-13h)

30 · Sortida col·lectiva a peu a Montserrat 

MAIG
1 · DIA DEL TREBALL 
4 · Formació Caràcter Propi (9,30-13h)

Reunió Directors Gerents (10-13h)

Reunió comitè qualitat EPC (15,30-17,30h)

5 · CEP-1 (15,30-17h)

Formació Mediateca (liber-marc) (11-19h)

L'ASCENSIÓ 
Reunió responsables FOC 

9 · Reunió Consell de les Institucions (19-21h)

10 · Reunió responsables informàtica (9,30-13,30h)

11 · Formació coordinadors primària (9,30-13,30h)
Formació anglès ESO i Batx. (15,30-17,30h)

Formació anglès infantil i primària (18-20h)

12 · Grups de projecte - última sessió (15,30-18h)

Reunió revisió PAI i PAM (10-13h)

13 · Comissió «Mou-te» (10-13h)

15 · PASQUA DE PENTECOSTA 
16 · Festiu a Catalunya 

DILLUNS DE PASQUA GRANADA 
18 · Reunió jurats Premis Creativitat
19 · CEP-1 (15,30-17h)

Reunió responsables FP (10-13h)

20 · JORNADA ESPORT I CONVIVÈNCIA
25 · Formació coordinadors infantil

LLIURAMENT PREMIS A LA
CREATIVITAT 

27 · Comissió «Mou-te» (10-13h)

Aquest és el nostre drama docent i educatiu: ens rebel·lem a tractar temes
que semblen, d’entrada, que pertanyen a l’àmbit de l’educació més personal
i íntima –familiar–, però ens adonem, alhora, que quan donem pautes per
viure bé, o sigui en plenitud com a persones, –educació en valors– no hi
poden faltar les que tractin aspectes com les relacions íntimes o més pro-
fundes entre les persones i una colla de recursos en el creixement afectiu,
com una habilitat social de les més bàsiques, cada dia més bàsica!
I per això, aquesta temàtica ens deixa sempre insatisfets, Tant si som «progres»
i ho afrontem amb pretesa naturalitat, com si som «objectius» i ho presentem
amb suposada neutralitat científica, com si som «carques» i més aviat rondi-
nem del moment actual o en mostrem espant. Tampoc no ens deixa més satis-
fets adoptar el posat de mares o pares, o, tot al contrari, el d’aquell que no sap
què és un fill o una filla. I, més encara, si tractem amb adolescents en plena
efervescència, que tenen tendència a mirar-nos com si ells anessin de tornada
d’un tema del qual nosaltres –els adults– en som simples passerells. 
I, no ens enganyem, entre els docents d’una certa experiència –eufemisme
d’edat!– ens pesa el llast que vam viure quan nosaltres érem infants o joves i
el molt o el poc –i, sobretot, el com i el quan– que ens vagin forçar els nos-
tres mestres i/o, i sobretot, els capellans o les monges del moment. I ens pesa
molt la dificultat personal amb què hem hagut de fer i refer els esquemes
quan ens hem plantejat una vida adulta i quin tipus de relacions íntimes con-
sideràvem acceptables; una paternitat o maternitat responsable, si ha estat el
cas; el seguiment o no de certes directrius eclesials, si ens sentíem part del
poble de Déu; i/o, en d’altres casos, les refetes familiars o de parella; i les expe-
riències properes que tinguem, sobretot pel que fa a embarassos no desitjats o
a contagis del VIH. I, també, el nostre gran pudor de posar-nos mai d’exem-
ple de res, que, si no serveix en cap camp, encara menys en aquest.
L’ús social de la dona com a «objecte suggestiu per al consum» no ens hi
ajuda gens. Com podem ‘predicar’ la igualtat entre sexes si fins per anunciar
un sofà hi posen una noia jove amb faldilla curta i escot pronunciat? Que
els homes no s’escarxofen a la butaca per fer la migdiada, i normalment mal
asseguts? I com podem fer notar a les noies de les nostres escoles que el pam
de jersei que els falta no els afavoreix gaire quan les «ídols» van vestides com
van vestides? I és que hi ha ‘icones femenines’ socials a les que ens hem acos-
tumat tant que ja ni ens indignen. I així, com en tants altres aspectes vitals,
creixem «deformats». Tot i així, intuïm que com millor sigui l’equilibri per-
sonal i la capacitat d’estabilitat i d’establiment d’un estil de relacions inter-
personals satisfactòries més ben preparats estarem per viure i sobreviure en
la nostra jungla social i en el nostre temps de «psicologies complexes».
Potser podríem avançar una mica més a partir de l’aclariment de dilemes.
Per exemple, quan en una situació concreta, parlem de sexe, parlem d’ètica
o de tècnica? De racionalitat o de sentiments? D’interrelacions o de moral?
De riscos o de desigs? De models o de discursos? Ja sabem que vivim glo-
balment –unes més femeninament que els altres–, però potser avançaríem si
raonéssim parcialment. Ei, si pot ser!

Però, pot una escola educar en valors –per viure– sense
parlar de l’educació en tot tipus de relacions?

Zum-zum

Papers maig-juny

«Avaluar x millorar»
L’avaluació dels professionals

CONTRAPUNT AGENDA

No toca als pares, 
això de l’educació sexual?



• FUNKE, C. El Señor de los ladrones. Ed. Destino. Barcelona 2003. Dos germans orfes
arriben a Venècia fugint de la seva tieta que els vol separar.

• WELSH, R. Una Mano tendida. Ed. Lóguez. Santa Marta de Tormes 2002. Llibre que
tracta el tema de la malaltia i de la mort, amb molt respecte i realisme. Desperta profunds
sentiments.

• BYARS, B. Bingo Brown y el lenguaje del amor. Ed. Espasa Calpe. Madrid 2003.
Primer amor d’uns adolescents que, per les contingències de la vida, es veuen obligats a
separar-se. 

• DOCAMPO, X.P. La casa de la llum. Ed. Barcanova. Barcelona 2003. L’Alícia sempre
ha sentit curiositat per en Pumariño, un home estrany a qui tots consideren un ximple...
però que guarda un secret sorprenent.

• GÓMEZ, R. El cazador de estrellas. Ed. Edelvives. Saragossa 2003. Tenint com a rere-
fons el problema saharaui, és la iniciació a la vida d’un adolescent malalt per part d’un
sorprenent ancià cec. Ens mostra la superació personal del noi, el descobriment progres-
siu del seu poble i la passió per conèixer millor les estrelles del firmament. 

• GARCÍA LLORCA A. Història d‘un cap tallat. Ed. La Galera. Barcelona 2004. Narració
que barreja molt bé realitat i fantasia, en una història sorprenent, fent-se ressò dels proble-
mes socials que presenta el progrés tècnic i de l’especial situació familiar de la protagonista.

• TOLSTOI, L. Iván el tonto y otros cuentos. Ed. Siruela. Madrid 2003. Sèrie de contes
(alguns populars), molt ben escrits dels que se’n desprenen valors com la llibertat, l’en-
giny davant les dificultats, la compassió, la força de l’harmonia... També hi és present un
fi sentit de l’humor, ... 

• MONTES, J.M. Querido David Beckham. Ed. Anaya. Madrid 2004. Història d’una
adolescent admiradora del futbolista anglès, a qui dirigeix una sèrie de cartes expressant-
li els seus sentiments tot esperant la seva resposta.

• GARCIA LLORCA, A. El rei dels senglars. Ed. Cruïlla. Barcelona 2003. Narració
ambientada a finals de la guerra civil espanyola, concretament el gener de 1939 i a les
rodalies del Montseny. Barreja bé història i fantasia. Presenta el drama de la fugida a
França dels vençuts, el perill de les revenges i l’intent de reconciliació entre dues famílies,
protagonitzat per dos adolescents. Interessant, amè i ben escrit. 

• DAHL, R. La meravellosa història de Henry Sugar. Ed. Empúries. Barcelona 2004.
Henry Sugar és un personatge ric, jugador i trampós. La seva vida són les festes i les apostes.

D’11 a 13 anys  Petites novel · les, molts llibres de por i d’aventures.



S’acosta Sant Jordi i tots comencem a pensar quin és
el llibre que ens agradaria que ens regalessin, quin
regalarem o quin ens comprarem. Al mercat n’hi ha
tants, que sovint ens trobem desorientats. El Grup
d’Animació Lectora n’hem fet una tria dels que ens
sembla poden ser d’interès segons l’edat dels infants.
Cada edat té els seus interessos, el seu ritme lector, ...
Esperem que aquest document us sigui útil per a la
tria. Per la identificació i classificació dels mateixos
els diferenciem amb un gomet de color per a cada
edat, tal i com ho fem a les mediateques. 

Llibres recomanats 
per Sant Jordi

Es
d

Criteri de selecció dels llibres per edats:

de 4 a 6 anys  

de 7 a 10 anys  

d'11 a 13 anys



• COUSINS, L. En Jazzy a la jungla. Ed. Serres. Barcelona 2002. Un àlbum que és un
veritable festival de color per a l’infant. La mare d’en Jazzy busca el seu fillet enmig de
tota mena d’animalons a l’espessa selva. Fulls manipulables per jugar amb el llibre.

• GODON, I. Un nen preciós. Ed. Símbol. Barcelona 2002. L’autora té diversos llibres
sobre la relació dels petits infants amb els seus pares o sobre les primeres experiències.
Destaca sempre per la seva sensibilitat, tendresa i bellesa de les il·lustracions. En aquest
títol es contempla el diàleg d’una mare amb el seu fill, on s’aprecia el valor d’un somriure.

• SHANNON, D. David se mete en líos. Ed. Everest. Col. rascacielos. León 2003. El pro-
tagonista sempre busca excuses per les seves malifetes. Quan la mare l’acarona, mentre
dorm, fa un gran descobriment i en treu conseqüències reconfortants. Molt expressius
tant el text com la il·lustració.

• MAC BRATNEY, S. Lo siento. Ed. Everest. Col. rascacielos. León 2003. Un cant a la
bona relació amb els altres i a les ganes de superar els inevitables conflictes relacionals de
la vida quotidiana. Es valora l’esforç per la reconciliació.

• HEAP, S. Quatre amics i un conte. Ed. Beascoa. Barcelona 2003. Tres animalons i una
nena volen compartir la lectura d’un conte des de les seves cadires. Al final seuran tots al
gran silló sobre la panxa de l’Óssa Florentina. Humor, amistat, convivència, il·lustracions
de vius colors.

• ROSEN, M. Vamos a cazar un oso. Ed. Ekaré. Caracas 1993. Llibre bonic de mirar i
divertit de llegir pel ritme de la història i la possibilitat de jugar amb les paraules.
Aventura d’un pare que surt a caçar un ós amb els seus fills. 

• BALAGUER, M. Històries inventades. Ed. Cruïlla. Barcelona 2002. Aquest llibre l’han
escrit nens i nenes de diferents escoles i biblioteques de Catalunya amb l’ajuda i les il·lus-
tracions de Marta Balaguer.

• TREIBER, J. ¡Porqué siempre va a ser así! Ed. Lóguez. Salamanca 2002. Ser el més petit
de la família és difícil per al protagonista. Tant, que exposa als pares el seu problema i la
seva decisió de marxar de casa. Els pares l’escolten amb atenció, mica a mica es relaxa la
tensió i una abraçada final li donarà la seguretat per a continuar creixent.

• VAN GENECHTEN, G. Amb els avis. Ed. Joventut. Barcelona 2003. En aquest llibre
es pot veure tot el que poden fer els néts amb els avis, explicat de manera tendra.

• BARLETT, T.C. Las clases de tuba. Ed. Kalandraka. Pontevedra 2003. Llibre d’imatges.
Només amb belles il·lustracions. Ens explica la història d’un nen que rep classes de música.

• CHILD, L. Mai més menjaré tomàquets. Ed. Serres. Barcelona 2003. A la Laia gairebé
no li agrada gens de menjar. Sort que el seu germà és llest i li’n sabrà despertar l’interès.

• REYNOLDS, P. El Punto. Ed. Serres. Barcelona 2003. Ens parla de l’autoestima d’un
petit pintor. Llibre amb il·lustracions fetes amb aquarel·la. 

De 4 a 6 anys  Contes per als qui comencen a aprendre a llegir.



• VAN ALLSBURG, C. Expreso Polar. Ed. Ekaré. Barcelona 2004. Narració del viatge
d’un nen la nit de Nadal, recollit a la porta de casa seva pel «Expreso Polar» al Pol Nord.

• ANGUERA, M. Sóc molt Maria. Ed. La Galera. Barcelona 2002. Història molt diverti-
da d’una nena abans del casament de la seva tieta. Molt mudada, jugant, s’embruta tant
que s’haurà de tornar a banyar.

• BAUMGARTNER, B. Contes valuosos de tots els racons del món. Ed. Blume.
Barcelona 2002. És una selecció de contes de diferents països que ensenyen a distingir el
bé del mal i estimar allò que és autènticament valuós.

• MADDERM, E. El rei amb orelles de cavall. Ed. Blume. Barcelona 2003. Llibre molt
agradable d’explicar. Parla de la dificultat de guardar un secret, de la por a la diferència.

• LEWIS, R. T’estimo amb bogeria. Ed. Serres. Barcelona 2002. Llibre preciós en el que
es tracta el tema de l’adopció.

• TXILIKU. En Kiki vol xocolata. Ed. Barcanova. Barcelona 2003. És la història d’un avi
que treballa de cap d’estació, que té un lloro xerraire i una néta que el visita sovint.

• PRATS, J. D. Els Patins del Sebastià. Ed. La Galera. Barcelona 2003. En Sebastià és un
nen molt tímid i troba uns patins que li fan guanyar molta seguretat.

• CANO, C. La màquina de contes. Ed. Bromera. Alzira 2002. Llibre d’humor. Una
màquina inventora de contes arriba a un poble avorrit. Seran les seves històries les que us
ho faran passar d’allò més bé.

• LINDO, E. Manolito tiene un secreto. Ed. Alfaguara. Madrid 2004. Els alumnes de l’es-
cola Diego de Velázquez, han estat els escollits per rebre la visita de l’alcalde de Madrid.
Molt divertit.

• MILLAN, J.A. El petit llibre que encara no tenia nom. Ed. Empúries. Barcelona 2003.
Conte sobre els llibres i les revistes, com es relacionen, com s’enriqueixen intercanviant-se
coneixements. Explica les aventures d’un conte que surt dels prestatges de la biblioteca per
anar a trobar l’enciclopèdia i així poder descobrir perquè no creix. Molt imaginatiu.

• BERNARD, F. El secret dels núvols. Ed. Lumen. Barcelona 2003. Història de l’aventu-
ra d’en Marco que participa en la perillosa cursa del Triangle de les Bermudes. És un
conte d’aventures, utilitza un llenguatge poètic i té uns dibuixos deliciosos.

• SACHAR, L. Hi ha un nen al lavabo de les nenes. Ed. Cruïlla. Barcelona 2003. Un nen
se sent malament a tot arreu, no té amics, a l’escola no fa res, ... L’arribada d’un nou com-
pany i d’una psicòloga faran que reaccioni. Novel·la divertida explica la història d’un nen
força marginat i rebel a l’escola. 

• MORPURGO, M. El regne de Kensuke. Ed. La Magrana. Barcelona 2003. És un llibre
d’aventures. És la història d’un nen que dóna la volta al món amb els seus pares i una nit
cau de l’embarcació junt amb el seu gos i van a para a una illa que en principi ell creu
que està deserta. Allà trobarà una misteriosa solidaritat.

De 7 a 10 anys  Contes llargs per als qui ja en saben, de llegir.
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