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Massa sovint, encara, quan parlem d’avaluació ho associem a exàmens, a control,
a «bronca», ... Parlar d’avaluar els professionals encara agreuja el sentiment ja que
s’associa a jugar-s’hi el lloc de treball. De fet, aquest és un sentiment ben lícit per-
què tots en tenim desagradables experiències. Encara hem de fer, molta feina per
crear cultura entre els professionals perquè avaluar sigui entès com un procés de
revisió constant, de permanent diàleg amb un mateix i amb els altres, que permet
autoregular-se i prendre decisions (individuals i compartides) que millorin la prò-
pia pràctica professional. Què és, sinó, avaluar?
Heu pensat mai, quan aneu al teatre o a l’òpera, que l’avaluació forma part de l’es-
pectacle? Què en dieu del final, quan cada actor o cantant surt sol a l’escenari per
rebre la dosi d’aplaudiments que li atorga el públic? Cadascú rep quantitat i qua-
litat diferent d’aplaudiments. Com es deu sentir aquell que és poc aplaudit res-
pecte aquell altre, company seu que, quan surt, s’ensorra la sala? Ens agradi o no,
això és avaluació! Portat l’exemple al nostre camp professional, com ens sentiríem
si, al final d’una unitat didàctica, del desenvolupament d’una classe, cadascun dels
participants (ensenyants i aprenents), en definitiva, els protagonistes del procés
rebéssim dosis d’aplaudiments? Seria interessant de veure que d’aplaudiments,
tots en tenim, però que massa sovint resten invisibles. Tenim poca cultura d’en-
senyar-nos les cartes, ni les bones ni les dolentes. Juguem i prou! 
És bo de tenir ben identificat i conscient que l’aplaudiment, en un espectacle, es
gesta des del primer moment en què l’actor comença a actuar. La manera de
bellugar-se de l’artista en qüestió, la comunicació amb el públic, la tècnica pro-
fessional o la seva competència explícita... fa que el públic, atent observador i
receptor del missatge i de les intencions creatives vibri o no, i visqui l’obra a tra-
vés de la demostració que ha fet l’artista.
Els professionals tenim un bon repte: com aprendre a valorar que el final no és
més que el reflex del que ja ha estat? Com aprenem a entendre que no hi ha final
si abans no hi ha hagut un bon inici, un bon desenvolupament? Entendre l’ava-
luació des d’aquest punt de mira ens ha de fer decidir com volem que siguin els
processos, com volem iniciar una acció o intervenció perquè el final sigui l’espe-
rat. Dit d’una altra manera, ens hem d’obligar, abans de començar qualsevol acció
o intervenció, a imaginar el final que volem. Si ens entrenem a fer-ho i a com-
partir-ho, ens serà indispensable dissenyar els processos que el facin possible.
Avaluar-nos com a professionals és permetre, i voler, que algú altre ens ajudi a
autoregular-nos en funció de la fita que, de manera compartida i prèviament esta-
blerta se’ns presenta com a repte.

L’avaluació, no ho discutirem, 
és una eina regulativa. 

L’interessant no és definir-la 
sinó aconseguir de regular, 

en funció de la finalitat, 
els processos que els diferents agents,

cadascú des del seu lloc, realitzen 
per assolir-la. Hi ha «peròs». 

El primer és el com. Com fer que 
l’avaluació de la tasca professional
sigui un eix de motivació, de repte

intel·lectual, d’enriquiment 
professional i, en definitiva, 

de millora de la pràctica? 
Un altre és el qui. 

Qui avalua a qui? I el quan. 
Quin és el millor moment?

L’avaluació no és més que un 
diàleg constant, una conversa, 

que volem oberta entre uns i altres,
perquè és només amb el contrast i 

la crítica que podem regular 
la nostra pràctica. Tan sols cal, 
a la prèvia, conèixer clarament 

quins criteris es posen en joc. 
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PER MILLORAR 

11. Interessat en la seva formació i
desenvolupament professional.

Podem utilitzar aquelles eines d’ava-
luació que ens ajudin a conèixer la
situació en un moment determinat.
Partim d’un model de disseny de l’ava-
luació, que descriu l’objecte (el tema
seleccionat per a ser avaluat, perquè és
rellevant, avaluable i concret), els
objectius (fites que descriuen els aspec-
tes de la realitat que volem conèixer i
en possibiliten la valoració) i els ins-
truments (eines per a recollir informa-
ció sobre els objectius).
Acabarem el procés d’avaluació amb
una entrevista personal, entre el pro-
fessional i el responsable immediat,
amb l’objectiu de facilitar el retorn de
la informació rebuda amb les eines
d’avaluació i fonamentar les bases de
millora professional. Aquestes entre-
vistes han de ser interactives: els dos
participants són avaluats. Cal cercar la
participació de tots en el procés i viure
l’avaluació com un procés enriquidor.
L’itinerari d’aplicació defineix els
processos de planificació pels equips
directius (decisió sobre l’adaptació dels
instruments d’avaluació a cada cen-
tre), de comunicació (explicació i apor-
tacions als i dels claustres), d’aplicació
i de conclusió).

Grup de projecte Gemma Sabaté,
Cristòbal Escoda, Jordi Fontoba, Lluís
Jornet, Miquel Perajuan, Pedro Alonso
i Antoni Pérez

pràctica reflexiva, col·laboració amb els
companys d’equip, autoregulació de l’a-
prenentatge per part de l’alumne,
foment de l’autonomia, la recerca i l’a-
prenentatge entre iguals… No cal obli-
dar, però aquelles competències que, de
sempre, són implícites en l’ofici:

Implicació: amb la institució i la
professió, en el treball en equip
1. Organitzat en la seva feina.
2. Compromès amb el coneixement i

el treball per assolir les finalitats de
la Institució.

3. Flexible, disponible a adaptar-se a
l’entorn i als nous procediments de
treball.

4. Responsable en el compliment de
les seves obligacions i de les direc-
trius de la Institució.

5. Capaç de treballar en equip: cohe-
rent, crític, dialogant i compromès.

Relació personal: a l’aula, a l’escola
6. Dinamitzador del treball i de la

comunicació.
7. Col·laborador i amb actitud cons-

tructiva: respectuós, empàtic, acolli-
dor i pacient.

8. Líder, capaç de promoure en els
altres visió, motivació i confiança.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge
9. Amb capacitat tècnica per planifi-

car, posar en pràctica d’acord amb
els objectius definits i prendre deci-
sions de millora a partir de l’anàlisi
de la pràctica

10. Capaç de prendre decisions i com-
prometre’s a donar solucions als
problemes.

En aquest article us resumim el contin-
gut del document de referència, fruit del
treball encomanat pel Secretari General
de les Institucions Escolars al nostre grup
de projecte, per donar resposta a un dels
objectius de l’Assemblea.

Entenem l’avaluació de les competèn-
cies professionals com un procés forma-
tiu que es proposa la millora de l’ac-
tuació individual dels educadors (de
la gestió de les tasques, de la motivació
i del rendiment) i la detecció de neces-
sitats de formació. Per avaluar les
competències és imprescindible que l’a-
valuador tingui un coneixement proper
de les pràctiques del professional en la
seva situació concreta. És aconsellable,
a més, que l’avaluador i l’avaluat dispo-
sin d’informació objectiva que els faci-
liti definir els compromisos de millora. 
Per concretar els criteris objectius d’a-
valuació de l’acció dels professionals,
tenim com a referents el Caràcter Propi
i el document d’Estil Metodològic de
l’Escola Pia de Catalunya, així com els
manuals de funcions dels diferents llocs
de treball. En el document d’Estil s’a-
grupen les competències en tres
àmbits, que s’ajusten a la classificació
de competències personals, socials i tèc-
niques. El document concreta vuit acti-
tuds (compromís, sentit crític, diàleg,
coherència, empatia, acolliment, res-
pecte i paciència) i dues habilitats tèc-
niques (organització i dinamització),
que hem agrupat i inclòs en onze com-
petències professionals comunes a qual-
sevol persona que treballi a l’Escola Pia.
Hem reforçat aquelles que afavoreixen
la millora de les pràctiques educatives:

Avaluar les competències 
professionals



ENTREVISTA

L’avaluació dels 

Quan sent a parlar d’«avaluació del
professional», en què pensa? 
L’avaluació del professional s’associa a
progrés, incentius, exigència i qualitat,
però també amb problemes, resistèn-
cies, despesa i conflictes. En general,
les administracions educatives encara
no han posat en marxa programes sis-
temàtics d’avaluació dels professors
perquè els han pesat més les connota-
cions negatives que les positives.
L’únic projecte que conec, potser n’hi
ha d’altres, és el que va desenvolupar el
Ministeri d’Educació entre els anys
1994 i 1996 per seleccionar els candi-
dats que sol·licitaven una llicència
d’estudis i encara és vigent en algunes
Comunitats Autònomes. Va ser dis-
senyat per a un programa –llicències
d’estudis– al qual s’optava voluntària-
ment, i per tant cap professor podia
sentir-se ofès. L’objectiu era provar el
model i estendre’l progressivament a
d’altres iniciatives vinculades amb el
desenvolupament professional dels
docents: tutories de nous professors,
projectes d’innovació, accés a la ins-

pecció educativa, accés als equips
directius dels centres... 

És possible avaluar sense que
«avaluació» connoti «sanció»?
L’avaluació del professorat exigeix
algunes decisions prèvies molt relle-
vants. N’assenyalo tres. La primera,
referida als indicadors que s’utilitzen
per avaluar la pràctica docent. Tota
avaluació suposa la selecció d’un con-
junt d’indicadors que expressen, d’al-
guna manera, el que es considera posi-
tiu o negatiu. Quin tipus d’activitats
ha de realitzar el professor per ser ava-
luat positivament? S’han de tenir en
compte les característiques del centre i
dels alumnes per valorar l’acció dels
docents? És necessari, per tant, selec-
cionar les dimensions que es conside-
ren més importants, establir els indica-
dors i incorporar aquelles altres varia-
bles que es consideren influents en el
treball que realitza el docent. 
La segona té a veure amb la finalitat de
l’avaluació. Per què es fa? Quins avan-
tatges o inconvenients tindrà per a

cada professor? Servirà per ajudar i
incentivar o per controlar o sancionar?
El professor també té recel, i amb raó,
de l’administració educativa. No acaba
de fiar-se dels bons propòsits
L’exemple de l’avaluació dels centres
serveix de senyal d’alarma. Malgrat
que la legislació vigent estableix que
l’avaluació dels centres haurà de tenir
en compte el seu context socioeconò-
mic i els recursos de què disposen i s’e-
fectuarà sobre els processos i sobre els
resultats, tant pel que fa a l’organitza-
ció i funcionament, com pel conjunt
d’activitats d’ensenyança i aprenentat-
ge, algunes administracions educati-
ves, han seleccionat només els resultats
dels alumnes en algunes de les matè-
ries curriculars.
La tercera decisió és qui realitzarà l’a-
valuació i com la farà. La inspecció
educativa? Directors d’altres centres?
Es comptarà amb l’opinió dels alum-
nes quan són grans, de l’equip direc-
tiu, del propi professor? Es realitzarà a
través de qüestionaris, de l’observació
del treball a l’aula, de l’anàlisi de l’ac-

Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat Complutense de Madrid, Professor
a la Universitat Autònoma de Madrid, a la de La Laguna i a la de Salamanca, Coordinador interna-
cional de l’Institut d’Avaluació i Assessorament Educatiu (IDEA), Director General de Renovació
Pedagògica i Secretari d’Estat d’Educació del 1986 al 1996, època en què es va dissenyar i aplicar

la reforma educativa contemplada en la LOGSE. Investigador en el camp de la reforma educa-
tiva, la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials i l’avaluació institucional.

Darrers llibres publicats: Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio (1998), Trastornos
del desarrollo y necesidades educativas (1999), Controversias en la educación española

(2000). La evaluación de la educación secundaria (2002), El fracaso escolar. Una perspec-
tiva internacional (2003), Tecnología y aprendizaje. El impacto del ordena-
dor en el aula. (2003), Qué será de nosotros, los malos alumnos (2004).

 ... L’ensenyança i avaluació dels altres ha de ser al mateix
temps expressió i avaluació de nosaltres mateixos ...

Parlem amb
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brat d’avaluació d’escoles, serien bons
exemples. Si es reflexiona sobre la
informació rebuda, és possible que es
prenguin iniciatives positives sobre la
formació del professorat, els mètodes
pedagògics, l’atenció dels alumnes i de
les famílies o l’atenció del propi pro-
fessorat. Tot crearà les condicions per a
una major satisfacció professional. 

Això demana un procés!
Sí! però un procés ben orientat que
faciliti que el professorat prengui cons-
ciència del què s’està fent i què no, se
l’anima a pensar junts i a prendre deci-
sions en comú i fa que ja es produeixi
un procés d’avaluació del professorat
molt ric, sense els riscos que genera
una avaluació directa i personal.
A partir d’aquest procés i, després que
el centre l’hagi viscut positivament,
seria possible plantejar-se formes més
individualitzades d’avaluació del pro-
fessorat. L’alternativa més senzilla que
s’acostuma a utilitzar és una enquesta
als alumnes sobre cada un dels profes-
sors. No m’agrada molt aquesta opció
per si sola, on només es té en compte
una part, tot i que fonamental, del tre-
ball dels professorat i tan sols recull
l’opinió dels alumnes. Fa falta, a més,
tenir en compte l’opinió del director i
la del propi professor; la seva dedicació
a altres activitats o projectes i les con-
dicions en què està realitzant el seu
treball. Per tot això, jo no aconsellaria
que una escola comencés sola en
aquest segona fase. Considero més
positiu que siguin diverses escoles
agrupades en una xarxa d’avaluació o
de projectes les que s’ho plantegin. 

Nosaltres estem en aquesta situació.
Què ens aconsella?
Es podria crear una comissió avalua-
dora formada per membres dels equips
directius o professors qualificats de
diferents escoles que podria recollir les
opinions d’uns i d’altres i també obser-
var el professor a la seva aula. Caldria
establir el model i els indicadors de l’a-
valuació i fer pública la finalitat d’a-
questa avaluació. Hauria de servir, al
menys, per ajudar els professors a solu-
cionar els problemes que es detecten i
afavorir que els professors assumeixin
determinades responsabilitats profes-
sionals. Cal ser molt curós i tenir en
compte que un procés d’avaluació del
professorat dissenyat des de la pròpia
escola –és diferent que s’imposi des de
l’administració educativa–, pot modi-
ficar la cultura de l’escola i les rela-
cions entre els seus membres. 
Per això, el meu consell és començar
per la via indirecta, dur-la a terme
fins a les últimes conseqüències i con-
solidar-la. Després, es pot obrir un
debat tranquil sobre la següent estra-
tègia i determinar les condicions i els
passos que se seguiran. El propi pro-
cés de reflexió col·lectiva sobre el
model d’avaluació del professorat i
sobre els indicadors és en si mateix un
bon exercici formatiu: ajuda a pren-
dre consciència del que és una bona
pràctica docent, afavoreix l’autoava-
luació i genera una dinàmica favora-
ble a l’avaluació.

tivitat del professor durant la seva jor-
nada laboral?

Podem dir que si no hi ha avaluació no
hi ha millora.
Evidentment, però cal acceptar que l’a-
valuació adopta múltiples formes. Hi
ha l’anàlisi del docent sobre la seva
activitat professional, en ocasions a
partir de les opinions o dels resultats
dels seus alumnes; també, de la reflexió
compartida entre professionals sobre el
treball realitzat; els suggeriments dels
òrgans directius, didàctics o de super-
visió; i, finalment, l’avaluació externa
de caràcter sistemàtic, abans esmenta-
da. Al menys, alguna d’aquestes és
imprescindible per millorar.

«Digues com avalues i et diré com
ets». Què en pensa d’aquesta frase?
Estic molt d’acord amb aquesta afir-
mació. En el meu llibre «Qué será de
nosotros, los malos alumnos» hi incloc
aquesta referència, però aplicada a l’a-
valuació que els professors realitzen
amb el seu alumnat. En l’ensenyança i
en l’avaluació manifestem els nostres
valors i per això expressem el que som;
són al mateix temps expressió i avalua-
ció de nosaltres mateixos. Aquesta idea
pot aplicar-se també a l’avaluació dels
professionals.

Quin procés s’ha de seguir perquè
l’avaluació sigui un instrument de
millora professional?
M’inclino per un procés indirecte, una
avaluació més ampla del conjunt del
centre escolar. El model d’avaluació
d’IDEA, o algun altre model equili-

professionals
Álvaro Marchesi



LA SATISFACCIÓ DELS 
NOSTRES «CLIENTS»
Antoni Burgaya i Trullàs
Escola Pia de Terrassa

La tasca que fem els educadors no té
cap mena de sentit si no està orientada
als alumnes, a les famílies i, evident-
ment també, al conjunt de la societat.
En la mesura que siguem capaços de
servir millor als alumnes i mares i
pares, estarem fent més bé la nostra
feina. L’objectiu principal d’aquest
escrit és el d’explicar, breument, una
eina que serveix per millorar l’escola i
augmentar la qualitat dels serveis que
donem. És per tot això que, des de fa
molts anys, a l’escola duem a terme un
sistema d’enquestes que ens permet
mesurar el grau de satisfacció dels nos-
tres clients: tant el sector del pares
com el dels alumnes.
Com en tota empresa de serveis, conèi-
xer la seva opinió sobre els processos i
les accions que realitzem ens ajuda en
la política de qualitat dia a dia. 
A les enquestes que passem, doncs, els
preguntem sobre el seu grau de satis-
facció en aquests aspectes:
1. En un primer bloc ho fem directa-

ment sobre el grau de satisfacció en
acabar cadascun dels diferents cur-
sos del cicle, sobre si l’alumne ve
content a l’escola.

2. En un segon bloc preguntem pel treball
fet amb l’alumne i la informació que es
rep a les cases. Hi surten totes les àrees
que cursa l’alumne.

3. En un tercer, hi afegim preguntes al
voltant de l’aspecte de l’escola, la con-
firmació o no de les expectatives, ...

4. En un altre, oferim la possibilitat de
valorar el funcionament de les activi-
tats que es realitzen fora de l’horari
lectiu (menjadors, esplais, tallers, ...).

5. Finalment, preguntem pels aspectes
més rellevants de l’Ideari.

6. També hi deixem un espai, en blanc,
per a les observacions escrites –sug-
geriments, queixes– que desitgin fer
tant les famílies com els alumnes.

Aquestes enquestes les passem a totes
les famílies al final de cadascun dels
cicles (Infantil: P5; Primària: 2n, 4t i
6è; ESO: 2n i 4t; Batxillerat: 2n). La
seva resposta és totalment anònima,
cosa que permet el màxim de llibertat
en les respostes. Si bé amb una mostra
a l’atzar en tindríem prou, el fet d’ob-
tenir més del 98% de respostes ens
permet analitzar, amb molta precisió,
l’estat de cada cicle del centre. 
En rebre els resultats, el que primer
detectem són els aspectes «fluixos»,
aquells aspectes que surten puntuats
baixos (normalment considerem sus-
ceptibles de treballar aquells que la
puntuació baixa del 7). S’han d’analit-
zar i posar mesures per poder, si fa el
cas, corregir les situacions trobades. A
vegades es tracta senzillament de
manca d’informació; llavors, només
explicant el què fem, com ho fem i el
per què, ja s’arreglen moltes coses.
Una segona anàlisi ens permet veure
les tendències. Per exemple, si un
aspecte va baixant una mica cada curs,
no esperem a que baixi massa per a
posar-hi remei.
Aquesta eina ens ajuda molt a posar al
seu lloc les crítiques puntuals d’alum-
nes i de les famílies. Per què? Doncs,

perquè quan atenem la queixa d’una
família, ja sabem si és una queixa gene-
ral, o no. Per exemple, si una família es
ve a queixar que a 6è es posen massa
deures, sabem si és general (quan a
l’enquesta tothom es queixa i, per tant,
ja s’està treballant per solucionar-ho
aplicant una mesura correctora), o és
una queixa puntual i per tant hem de
veure si, per exemple, l’alumne en
qüestió és molt lent o molt perfeccio-
nista treballant. Ens és molt útil en la
gestió del dia a dia. Ara més que mai
necessitem mitjans per recolzar la nos-
tra feina i, aquest sistema és un instru-
ment molt bo, sempre que s’apliqui
amb convenciment i seriositat.
El retorn dels resultats a les persones és
la part més important, i alhora delica-
da, de l’enquesta. I sens dubte que s’ha
de fer. Quan has de dir que les coses
van bé ... cap problema. Quan has de
dir que els pares o els alumnes no estan
contents... «això només és una enques-
ta», «d’acord, però aquest no és el
moment de dir-ho», «...». Malgrat
tenim molta tradició en el centre,
aquest apartat crec que serà, sempre, el
més difícil. Les reunions de principi de
curs i les publicacions de l’escola són
bons moments per als retorns a les
famílies i alumnes.
Una feina com aquesta només té sentit
si, després de passar les enquestes, rebre
els resultats, analitzar-los i explicar-los,
es prenen les decisions de millora.
Crec que, aquest sistema d’enquestes és
una molt bona eina per a reforçar els
circuits de millora de l’escola. Si apos-
tem per la innovació hem de caminar
de bracet gestionant la qualitat.

RECULL PEDAGÒGIC

Instruments de millora
Una enquesta de satisfacció
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AVALUANT PER
MILLORAR EL SERVEI
Ricard Coma
Equip de Gestió

L’objectiu de l’avaluació, el de qualse-
vol avaluació, hauria de ser el de millo-
rar. Dit així sembla simplificar-ho
molt però, en definitiva, explícita o
implícitament, és l’objectiu que perse-
guim quan endeguem aquest procés. 
La manca d’una certa cultura sobre els
processos d’avaluació en l’àmbit de la
formació no reglada, ha pogut generar
una «falsa» idea de que aquesta era una
formació de segona línia. Si bé és cert,
que com a estàndards de qualitat es

fixaven gairebé únicament els de l’as-
sistència i la inserció, aspectes bàsics
però insuficients en una anàlisi acura-
da, també cal dir que la formació tenia
un reconeixement social, per la quali-
tat i el servei que es realitzava, difícil
d’avaluar i de quantificar.
Per aquesta i d’altres raons, ara fa tres
anys que vam posar en marxa, dins el
Sistema de gestió de la qualitat, un con-
junt de procediments que pretenen, si
més no, afavorir un procés d’avaluació
objectivable, en el qual també s’hi
inclouen els principals actors, els
docents. Per la seva importància, l’acció
docent es valora en clau de quatre ítems
distints: a) el coneixement i domini de
la matèria, b) l’ordre i claredat en les

exposicions, c) la metodologia aplicada
i d) la responsabilitat en la gestió del
curs. Els tres primers són valorats pels
alumnes, mentre que el darrer és valo-
rat pel responsable de la formació. En
acabar el curs, amb aquesta valoració
sobre la taula, s’estableix un punt de
trobada des del qual fer l’avaluació
entre les parts directament implicades
–responsables i docents– amb la finali-
tat de poder-ne fer anàlisi i atendre a
aquells aspectes que poden ser d’ajuda a
la regulació de l’acció docent.
Els cursos d’aturats, la formació conti-
nuada, els PIRMI, l’Escola-taller i els
programes de garantia social són algu-
nes de les formacions que participen
d’aquests protocols que busquen en el
servei la satisfacció dels seus usuaris.
Per tal que això sigui possible, penso
que s’han de fixar dues prèvies: 1) el
docent –el professional– ha de tenir
clar, els objectius de la formació, de la
seva matèria, les seves funcions i les res-
ponsabilitats que assumeix; resumint,
aquells aspectes a través dels quals es
formularà l’avaluació; i 2) l’escola i l’a-
lumne, a través del responsable de la
formació determinaran «les condicions
generals» del servei per tal d’evitar des-
ajustos entre el servei i les expectatives.
Enguany, hem inclòs un altre element
en aquest procés d’avaluació: l’avaluació
que faran els docents del curs, atenent
als objectius del mateix, als continguts,
a les temporitzacions i a la motivació de
l’alumnat. Es tracta, doncs, de propiciar
l’anàlisi i el debat serè a partir de les
dades, per tal de veure si existeixen
oportunitats de millora en el servei de la
formació no reglada. 



PLA D’AVALUACIÓ
PLA DE FORMACIÓ
Assumpta de Casacuberta
Escola Pia de Balmes

– Digui’m, digui’m, expliqui... 
com es troba?
– Darrerament no descanso prou bé, em
costa dormir i em desperto sovint... i
avui m’he llevat amb mal de cap i molt
mal de coll
– El coll, quan li fa mal? tota l’estona,
quan empassa...? Diu que el coll li fa
mal des d’aquest matí?...però dorm
malament des de fa dies, oi?
– ....
Segurament, d’aquí a una estona, el seny-
or metge haurà pogut valorar els diferents
símptomes i els haurà relacionat amb la
causa o causes diverses del malestar del seu
pacient. És probable que, abans però, hagi
fet preguntes que vagin situant la particu-
laritat del cas, que matisin, concretin,
diferenciïn, el seu pacient d’altres amb els
mateixos símptomes però amb edat, pes,
entorn, sensibilitat, experiència, activi-
tat....distinta. El mateix tractament, per
bo i encertat que sigui, pot no ser l’ade-
quat a tots els pacients.

Vet aquí que ens trobem a l’escola amb
un pla d’avaluació i un pla de forma-
ció que tenen molt en comú amb la
situació abans descrita i podem fer un
paral·lelisme amb diagnòstic i avalua-
ció i amb tractament i formació.
Quan avaluem els alumnes, detectem
el que saben i el que els queda per
saber i, en funció del resultat regulem
la nostra programació i activitat
docent, a fi de millorar-los i aconse-
guir els objectius proposats.
Si el que volem avaluar és el resultat de
la tasca com a ensenyants, la gestió de
l’aprenentatge dels alumnes, la progra-
mació de les tutories, el nivell d’activi-
tat o la qualitat de la convivència a les

aules, per exemple, és fàcil que la con-
seqüència sigui l’elaboració d’un pla
de formació que ens permeti incidir
amb més seguretat sobre els punts que
hem de millorar. 
I, quins són els punts que hem de
millorar?
Per fer un bon diagnòstic no podem
anar amb presses. En educació tot passa
per un procés i és tan important el pro-
cés en si mateix com cada una de les
accions que el componen. No anar amb
presses vol dir prendre’s temps per
observar atentament amb intenció d’es-
brinar l’origen i les causes del malestar,
problema o dificultat. Dedicar temps a
compartir de manera reflexiva i positi-
va, amb els diferents equips de treball,
el resultat de l’observació. Analitzar,
ponderar, valorar les estratègies i recur-
sos que s’han disposat fins el moment
per aconseguir els objectius.
Determinar i decidir què som capaços
de millorar per nosaltres mateixos i
què no. Sovint som poc conscients de
la quantitat i qualitat de les accions
que podem dur a terme només modi-
ficant actuacions, dinàmiques, espais o
plantejaments. Ens costa mirar des
d’un altre punt de vista, canviar el que

estem acostumats a fer d’una manera,
posar l’accent en un aspecte que tení-
em oblidat...no val queixar-se de falta
de temps, de recursos...no val dir que
se’ns demana molt, que no estem pre-
parats o que no se’ns valora... avaluar-
nos no ens ha de fer sentir malament,
sinó tot el contrari, ens ha d’alliberar,
tranquil·litzar i animar perquè, només
després d’una bona avaluació, estarem
en disposició de vèncer a les dificul-
tats. Només després d’una bona ava-
luació podrem saber què és el que s’ha
assolit i què no i, per tant, cap a on
hem d’enfocar l’esforç educatiu.
D’altra manera les dificultats, preocu-
pacions i mancances poden dissimu-
lar-se però es van fent grans i, fins i
tot, podrien esdevenir insalvables. (Els
que no van al metge per por a saber
què els passa, poden acabar en una
situació desesperada i sense remei pos-
sible...tampoc es tracta d’entrar a qui-
ròfan per unes angines!!).
I el pla de formació què hi pinta aquí?
Es probable que hi hagi preocupacions
comunes a la majoria de les escoles,
però no hi ha una fórmula que ens ser-
veixi per tots. 
Els medicaments són els mateixos per a
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tothom (estan validats per a combatre
virus i bacteris específics) però la dosi,
la periodicitat i la durada del tracta-
ment no és igual per tots. Hi poden
haver pacients amb sensibilitat, al·lèr-
gies i fins i tot immunes a determinats
components, el pes i l’edat són també
condicionants, etc. 
Les escoles tenen en comú els fonaments
(Caràcter Propi, Una Escola Oberta als
Valors de l’Evangeli) els objectius educa-
tius (l’Estil Metodològic), la formació
(Pla de Formació de l’Escola Pia de
Catalunya), però tenen entorns, organit-
zació, claustres, etapes educatives i ele-
ments històrics que les diferencien unes
de les altres. Tampoc totes les escoles
estan en el mateix moment del procés ni,
segurament, tenen l’accent posat en el
mateix objectiu, ni tampoc el grau de
preocupació és exactament igual. 
Cada escola ha de fer la seva avaluació
per després poder elaborar un pla de
formació adient a les seves necessitats.
Necessitats formatives que estaran
estretament lligades als resultats de l’a-
valuació de les competències professio-
nals, recursos i capacitat estratègica. Els
equips directius hi tenen una gran res-
ponsabilitat i en són un element clau.
De fet són els qui han de generar la
reflexió en els claustres i vetllar el procés
que els dugui a identificar els elements
particulars i definitoris de cada escola.
L’èxit de tot plegat dependrà, en gran
mesura, de la confiança en el claustre i

la capacitat per plantejar un procés ava-
luatiu que tothom pugui assumir des de
la positivitat i la creativitat.
Si som capaços de veure clar què
podem millorar a partir dels propis
recursos i per què necessitem forma-
ció, ho serem també per elaborar un
pla de formació ajustat a les caracterís-
tiques del claustre. La formació esde-
vindrà un motor de canvi i ajudarà a
consolidar una nova pràctica educativa
que alhora modificarà els resultats dels
alumnes. Haurem aconseguit l’objec-
tiu: l’escola tindrà el mestre que neces-
sita l’alumne que volem, tan ben defi-
nit a l’Estil Metodològic. 

SÓN LES 10H: TINC
ENTREVISTA AMB...
Alba Balcells i Elias
Escola Pia de Balmes

La meva formació teòrica sobre les
entrevistes és, més aviat, lleugera i de fa
uns quants anys. Fa cosa de vuit o nou
anys, en el curs de formació de direc-
tius amb en González de la Ribera.
En aquell curs vam treballar com fer una
entrevista genèrica i, encara avui, recor-
do alguns comentaris del formador: no
arribar-hi mai sense la preparació neces-
sària; fer-la amb temps i amb calma;
expressar-se amb claredat; reiterar la idea
principal fins que ens assegurem que
l’entrevistat ens ha entès; anotar els

acords a què hem arribat amb paraules
acceptades per tots els presents i arxivar
un resum de cada entrevista. 
Per a redactar aquest article, m’he rellegit
el document «Avaluació de les compe-
tències professionals», elaborat per un
grup de projecte el curs passat. De pràc-
tica, sí que en puc acreditar –dotze anys
fent les funcions de directora pedagògi-
ca–. He fet moltes entrevistes; algunes
ben portades i d’altres no tant. És des de
la pràctica que em sorgeixen algunes
idees que puc aportar al nostre col·lectiu.
En aquesta feina de parlar amb els pro-
fessors hi veig dues vessants: d’una
banda, la informal, que consisteix en
tenir les portes obertes del despatx
(simbòlicament) –a saber escoltar sufi-
cientment perquè els professors tin-
guin ganes de venir a parlar del que els
convingui–. D’aquesta manera es
generen converses que comencen
intranscendents i acaben essent
importants. En aquest cas no es poden
aplicar els consells del nostre forma-
dor, ja que la intuïció i l’empatia són
les qualitats que cal tenir en potència;
ara bé, amb la pràctica, alguns aspectes
sí que es van desenvolupant. 
Les entrevistes avaluatives per parlar
de la feina feta en el sentit que ens
ocupa, sobre les perspectives de futur,
etc. han de ser formals. Segurament
n’hauríem de tenir una cada curs amb
cada professional veterà i algunes més,
amb els professors que s’inicien.
Aquestes entrevistes han de ser orga-
nitzades per endavant, sense que et
truquin ni t’interrompin, preparades
per les dues bandes (personalment,
m’agraden més amb un guió previ) i
que acompleixin tots els requisits que
enunciàvem anteriorment. 
L’entrevista esdevé una eina important
d’avaluació, una de les poques que
emprem, que intenta recollir la valora-
ció que fan de la feina realitzada pel
professor els seus alumnes, els pares,
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Nova pàgina institucional de l’Escola Pia de Catalunya
De principis d’any, disposem un
nou Web institucional de l’Escola
Pia de Catalunya. Fins ara, només
hi havia pàgines d’algunes de les
entitats, com les Institucions
Escolars, les Colònies Jordi Turull,
l’Arxiu Provincial o Servei Solidari.
Amb aquesta nova pàgina es dóna
unitat a totes les entitats i facilita
l’accés a d’altres que, fins ara, no
tenien el seu propi espai. Amb tot,
la pàgina ens recorda que l’Escola
Pia de Catalunya és, sobretot, un
conjunt d’entitats nascudes en el
nostre país i que volen l’educació
per a tothom.

Així, doncs, podeu accedir a
Institucions Escolars
Accés de web del Secretariat 
de les Institucions escolars 
www.escolapia.net

Acció Social i Educació en el Lleure
En aquest apartat s’hi inclouran totes
les accions que anem fent en l’Àmbit
Social i d’Educació en el Lleure.
Actualment hi trobareu l’accés al web
de colònies Jordi Turull que gestiona
les cases de Pineta i la casa de Claverol.
Properament hi trobareu informació
sobre el projecte de cases d’acollida
que hem endegat.

Escolapis
Aquest apartat va reflectint el dia a dia
dels escolapis, les comunitats, les cases,
els serveis... A més, inclou una intra-
net pels escolapis, laics i religiosos.

Història i arxiu provincial
Aquí hi trobareu un exhaustiu resum
de la Història de l’Escola Pia de
Catalunya, que properament amplia-
rem amb informació detallada de cada
una de les Obres. També hi trobareu el
web oficial de l’Arxiu Provincial de
l’Escola Pia de Catalunya, els serveis
que ofereix, informació sobre el fons
documental disponible, ...

Acció Solidària
En aquest apartat hi ha informació
sobre les diferents accions que es fan en
l’àmbit de l’Acció Solidària, actualment
vertebrats per la Fundació Educació
Solidària i l’Entitat Servei Solidari.

Esperem que la pàgina ens ajudi a
adonar-nos que l’Escola Pia de
Catalunya és fruit de l’esforç de
moltes persones que, des de diversos
llocs i accions, fan possible l’accés a
l’educació a tota la gent del nostre
país i, des d’aquí, a molta més d’al-
tres llocs del món.

l’equip de treball i els responsables
directes. També pel directiu és un
moment de contacte directe amb el
professor/professora, sense el filtre del
responsable intermedi que, natural-
ment, transmet la seva pròpia visió. 
En el meu cas, però, em sorgeixen dues
problemàtiques que empobreixen les
meves entrevistes formals. Formem un
claustre de cinquanta-cinc persones.
Sempre n’hi ha dues o tres de noves...

Aneu comptant les hores de dedicació
que implica fer una bona entrevista
anual amb tothom!
L’altre problema, més difícil de resoldre
encara, és la dificultat de construir una
valoració suficientment objectiva d’un
altre professional... Fins ara, a la meva
escola, no hem usat ni dissenyat cap
instrument específic i només puc basar-
me en les opinions recollides, i en la
pròpia impressió, sempre subjectiva.

Molts cops, per manca d’informació
objectiva, les meves entrevistes són un
intercanvi d’impressions sense entrar en
valoracions... i preparo una entrevista,
realment avaluativa, únicament quan hi
ha problemes i no hi ha més remei que
exposar allò que no funciona.

Us he de deixar. Són les 10h, XX truca
a la porta i jo... no he preparat l’entre-
vista!
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Durada: Una matí, una tarda, un dia
sencer, un cap de setmana... 
Recorregut: Sortirem de la Plaça de
l’estació de ferrocarril (RENFE).
L’estació i la via del tren divideixen la
població: el Sitges anterior al segle XX
(en direcció a mar). I el Barri del Poble
Sec (per sobre la via). 
Seguirem en direcció a mar pel c/ Illa
de Cuba; admirarem diverses cases
dels «americanos» (sitgetans, del segle
XIX, que van anar a «les amèriques» a
fer fortuna, principalment a Cuba).
Moltes d’elles s’han convertit en hotels
i restaurants, llocs d’encant per passar-
hi alguna nit.
Pel carrer paral·lel, c/ Francesc Gumà,
o els perpendiculars (St. Isidre, St.
Gaudenci o Jesús) hi trobarem altres
edificis de gran interès. Gaudiu de les
façanes.
Al final del c/ St. Gaudenci, a mà dreta,
hi ha «Can Llopis» una casa senyorial
del segle XVIII. Avui és el Museu
Romàntic que ens mostra com era la
vida d’una família benestant de l’època.
A més hi podem trobar la col·lecció de
nines de Lola Anglada.
Retrocedint pel mateix carrer, tomba-
rem pel carrer St. Francesc, i per
aquest fins al Cap de la Vila, avui con-

siderat el centre i punt de trobada.
Antigament era la porta d’entrada a la
muralla de Sitges i donava pas al carrer
Major i a la Plaça de l’Ajuntament.
L’actual edifici de l’Ajuntament, de
finals del XIX, es construí on estava
situat l’antic castell de la població. 
Al seu voltant hi trobem tot d’edificis
d’interès: el Mercat Vell (construcció
amb maó vist feta per l’arquitecte
Gaietà Buigas i Monravà), la Casa Lola
Anglada (actualment dependències
municipals), l’Arxiu Històric Municipal
i la Biblioteca Santiago Rusiñol (de l’è-
poca de la Mancomunitat), de la que en
destaquem el seu pati interior.
Des d’aquí, a través de carrers estrets i
costeruts, podem trobar alguns dels
racons més bonics de Sitges. El més
conegut, el Racó de la Calma, on hi ha
els museus del Cau Ferrat i Maricel.
El Maricel, compta amb dos espais: El
Maricel de mar –antic hospital– conté la
col·lecció de Pérez Rosales i les pintures
de Josep M. Sert, referides a la Primera
Guerra Mundial. El Maricel de terra, a
l’altra banda del carrer, el forma el palau
construït pel modernista Miquel Utrillo,
amic de Santiago Rusiñol. 
Al costat, hi ha el Cau Ferrat, casa on
va viure Santiago Rusiñol i on guarda-
va la seva col·lecció de ferros, i que
dóna nom a l’edifici.
Podem continuar cap a la Platja de Sant
Sebastià –platja no gaire coneguda pels
visitants–, o bé tornar en direcció a
l’Ajuntament, ens trobarem amb
l’Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla,
la coneguda «Punta». Baixarem per les
escales, arran de mar (inaugurades el
1900), fins l’esplanada de la Fragata, on
comença el llarg Passeig de la Ribera. 
Seguint la línia del mar, al llarg de
quasi dos quilòmetres, el Passeig de la

Itinerari per Sitges
Passeig entre l’arquitectura del XIX i l’ambient del XXI

ESPIELL

Ribera ens porta a Terramar, zona
urbanitzada a principis del XX amb la
intenció de convertir-la en una «ciutat
jardí» –moltes cases tenen, encara
avui, jardins d’interès considerable–.
L’actual hotel Terramar preserva els
jardins de l’antic hotel, on podeu des-
cansar una estona a l’ombra. Al costat
hi ha el Camp de Golf, un dels pri-
mers en construir-se en el país.
Fent marxa enrere, pel mateix passeig,
un cop passada la font de la Sirena,
pujarem per qualsevol dels carrers que
ens duran al centre de la vila. Entre
aquests hi ha el carrer «1 de maig de
1833», conegut com el «carrer del
Pecat», el centre de la vida nocturna. 
Transport: Aconsellem l’arribada amb
el tren.
Dades pràctiques: Podeu posar-vos en
contacte amb la gent de l’AGIS a
www.sitges.com/agis, que realitzen
diversos itineraris per la població
619 793 199 o bé a l’oficina de
Turisme de Sitges 93 894 50 04 i
93 894 42 51.

Proposta que fa arribar en Miquel Vigó
i Julià de l’Escola Pia de Sitges.



APUNTA'T A LLEGIR

Aspectes
psicològics:
- Analitzar l’evolució
d’alguns personatges
i les relacions entre
ells. Aconsellem, 
sobretot,
Rodzina–Doctora,
Rodzina–Lacey.
(Què és un 
personatge «pla» 
i què un personat-
ge «rodó» o 
«polièdric»).
- Analitzar com la història de cadascú condiciona la seva
manera de ser: p.e. en la Doctora.
- Reflexionar sobre les nostres possibilitats de canvi. Encara
que només sigui per a nosaltres mateixos, prendre cons-
ciència dels fets més cabdals en la nostra vida. 
- Importància dels «fantasmes interiors» (prejudicis) en la
pròpia vida. Quin és clar en l’obra?.

Aspectes sociològics:
- Situació de la infància a finals del segle XIX. Impressió
que ha causat el document informatiu que està al final de
la novel·la. Reflexa bé l’obra aquesta situació? Diferències
amb la situació actual? O caldrà distingir segons els països?.
- Debatre la importància de la família com a font de segu-
retat, punt de referència, amor, ... de sentir-se important
per algú. Situar-ho a l’obra.
- Entrevista amb família que ha adoptat un nen/a. Comentar
el cúmul d’experiències i sentiments que comporta.

Aspectes literaris:
- Tècnica del contrast: Evocació per part de Rodzina de la
felicitat viscuda, en contrast amb la situació present. 
- Tècnica del suspens: en la desaparició de Gertie, per cert
molt ben resolta.
- Final feliç inesperat, però versemblant.
- Encertada barreja de realisme, tendresa i fins i tot d’humor. 
- Interès creixent a mida que avança la narració. Gran
Final. (Fer gràfica de l’interès) 
- Fer un recull de les frases més significatives –durant la lec-
tura– que defineixen molt bé un personatge o una situació.

PROPOSTA DIDÀCTICA DE TREBALL
COMPLEMENTARI A LA LECTURA
D’UN LLIBRE

Objectiu: motivar la lectura a partir d’unes
pautes «informativo–motivadores». 
Llibre: «RODZINA» Cushman, Karen.
Ed. Entrelibros. Barcelona 2004 
Edat proposada: a partir de 13 anys.

RESUM del llibre: Rodzina és una nena cor-
pulenta i esquerpa d’origen polonès que forma
part d’un grup d’orfes que parteixen de Chicago,
en un tren amb destí a Califòrnia, per ser adop-
tats per noves famílies per treballar en granges o
en feines domèstiques. Rodzina no simpatitza
amb aquest projecte. No vol, ni creu necessitar
una nova família; se sent prou gran per cuidar
de si mateixa. (Basada en fets històrics) 

FASE INICIAL: 
• Presentació breu del llibre, autor, editorial, etc.
• Lectura del llibre.
• Avaluació del grau de satisfacció obtingut
amb la lectura per part dels alumnes.
• La proposta de treball es durà a terme si el
llibre agrada. Si la valoració no es majorità-
riament positiva, es renunciarà a fer-lo. En
aquest cas serà bo llistar-ne els motius.

FASE DESENVOLUPAMENT: 
• Fer una comprensió reflexiva: quins són els
motius pels que m’ha agradat el llibre i quins són
els recursos que utilitza l’autor per a seduir-me.
• Pautes informativo-motivadores per ampliar
la panoràmica de l’alumne. El professor n’ex-
posarà les més adients i l’alumne en triarà les
que més li interessarà de treballar. 

Importància de l’espai en una narració
- Estudiar les característiques geogràfiques (fer
un recull de fotos, costums, productes) dels
diferents estats que travessa la protagonista
d’est a oest dels EEUU. Relació o paral·lelisme
amb una «road movie», al cinema.
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REFLEXIÓ

T’has fixat mai en un setrill?
És, em sembla, la figura del treball ben útil, fet d’una manera
discreta. Després d’haver amanit tots els menjars en més o menys
quantitat, roman allí, sense que ningú no li digui res; potser obli-
dat, en canvi satisfet d’haver condimentat tots els aliments; pen-
sant, això no obstant, que aquests sempre seran més importants
que ell mateix.
Tal com t’interessa i, naturalment, seguint el teu ritme, vas fent
el teu camí. Em plauria que tot el que hi trobessis fes una mica
la feina de setrill: amanint, discretament i eficaç la teva vida, per
tal de fer-la més gustosa i nutritiva, subratllant, però, per
damunt de tot, la transcendència d’aquesta vida teva.
Si et sembla bé, deixa aquest setrill a la teva taula per quan et
convingui perquè de fet el que t’interessa és que la teva vida esti-
gui ben condimentada i sigui ben fecunda.

El setrill

Després d’unes jornades de formació, a Barcelona i Mataró,
els 34 Voluntaris d’estiu estan concretant els últims detalls
per realitzar una bona experiència: vacunes, assegurances,
bitllets d’avió, planificació d’activitats... però, sobretot, for-
mar un bon equip, ben coordinat i amb els ulls ben oberts
per descobrir tota la riquesa que hi ha en aquests pobles.
Tenen molt clar que cal anar a col·laborar amb tota senzille-
sa, sense cap mena d’autoritat o prestigi personal o de grup,
sinó en estreta sintonia amb els qui són els veritables prota-
gonistes d’aquestes activitats: els infants i els joves.
Van a M’lomp, Mexicali, Ensenada, Tijuana, i La Habana. La
seva procedència és de Mataró, Sabadell, Moià, Terrassa,
Barcelona, Granollers.
Gairebé tots viuran en famílies del país; és la millor manera
de fer una bona immersió de costums, àpats, creences...i
crear autèntics lligams d’amistat i relació. Alguns van dispo-
sats a suar de debò. Trobaran temperatures entre quaranta i
cinquanta graus, acompanyats d’una humitat intensa. Altres,
donada la varietat de dialectes que trobaran, tindran dificul-
tats amb l’idioma, tot i que han millorat molt.
En tornar s’han compromès a fer-vos partícips de la seva
vivència. Escolteu-los i aprofiteu-los!

Voluntaris d’estiu

FASE DE SÍNTESI:
- Comentar les pautes escollides.
- Valorar si aquest treball reflexiu ha
contribuït a conèixer millor l’obra i
gaudir-la millor.
- Descobrir recursos literaris que troba-
rem a moltes altres obres.

Resum d’alguns comentaris del llibres
fets per alumnes, pares i professors
M. P., estudiant 15 anys. El llibre està
bé, és divertit. M’agrada malgrat reflec-
tir una realitat crua. No sabia que en
aquella època fessin allò amb els nens,
com es deurien sentir? Final sobtat i
sorprenent. És un llibre que enganxa,
... Seria interessant parlar d’aquests
temes a la classe... M’agrada el caràcter
de Rodzina, és forta i independent. ...

S. T., mestre. RODZINA és una d’aque-
lles obres que et deixen amb una sensació
de plenitud. El contingut és interessant i
la narradora et fa àgil i amena la lectura
–abundància de diàlegs i de recursos lite-
raris sempre eficaços (tècnica del con-
trast, el suspens, barreja de dura realitat
amb moments de tendresa i humor, final
sorprenent i inesperat).... És interessant,
també, veure l’estudi que fa dels perso-
natges i de la seva evolució, ...

À. C., mare. Felicito a Karen Cushman
per tot el que m’ha fet sentir. Ha estat
una lectura preciosa que, en alguns
moments, m’ha tocat molt a fons, sobre-
tot, quan Rodzina recorda petites vivèn-
cies quotidianes amb la seva família. ...
L’autora presenta una gran diversitat de
models familiars que t’ajuden a reflexio-
nar. ... Les diferents personalitats dels
personatges que envolten la Rodzina i la
seva evolució al llarg de l’obra ajuden a
mantenir l’interès fins al final. Recomano
l’obra tant a joves com a adults.



Transversal

QUIN PROJECTE?

Títol del Projecte: Certamen Literari
Gaudeix i aprèn amb la lectura, el dibuix i la música.

Etapa: Infantil i Primària

Àrees relacionades: À. llengua, À. visual i plàstica i À. música

Objectius: 
Fomentar la lectura, la creativitat i la imaginació.
Fomentar l’ús de la llengua escrita
Afavorir la participació i el treball en grup.

Seqüència d’activitats
Fase inicial: primer trimestre
• L’equip de mestres decideix l’escriptor i el dibuixant que convidaran al Certamen Literari d’acord a

l’eix transversal que s’estigui treballant. 
• Un responsable es posarà en contacte amb els autors i s’encarregarà de buscar els seus llibres. 
• Es trien els llibres de lectura que compraran els nens i nenes com a regal per Nadal.

Fase desenvolupament: segon trimestre
• El projecte s’inicia amb la presentació dels llibres triats per treballar.
• A primària, per cicle, es llegeixen dos llibres de l’autor convidat. Els nens el comparteixen.
• A finals d’abril, a l’aula, cada alumne prepara un treball per presentar al Certamen.
• A infantil es treballen i memoritzen diferents poemes. Després els hauran d’il·lustrar i presentar a concurs. 
• A l’àrea de visual i plàstica es presenten els llibres il·lustrats pel dibuixant i se n’estudia la seva mane-

ra de dibuixar. Cada cicle treballa els dibuixos de l’il·lustrador amb diferents tècniques.
• A tallers es preparen diferents obsequis pel dia de la festa (relacionats amb els autors).
• A l’àrea de música s’elaboren cançons sobre els llibres i dibuixos dels autors.
• L’escola s’ambienta al voltant de temes dels autors.
• Els nens i nenes de sisè de primària elaboren el guió del Certamen i, d’entre ells, n’escullen els encarre-

gats de presentar i dirigir la festa.

Fase síntesi: tercer trimestre
Un dia de maig es duu a terme la festa. Aquest dia es clouen les activitats, es reparteixen els premis als
participants i guanyadors. És una gran festa. Hi participen tots els alumnes: els d’infantil reciten el
poema que s’han après, els de primària canten les cançons que han escrit i musicat, es llegeix el treball
guanyador, ... Als guanyadors se’ls obsequia amb un clavell vermell, rosa i groc i un llibre a cadascun.
A la resta se’ls premia la participació amb un clavell blanc. Als convidats se’ls fa el lliurament dels tre-
balls realitzats en els agrupaments flexibles de plàstica.

Valoració
L’activitat és valorada molt positivament cada curs. Comporta molta motivació i, sobretot, la participació
de gairebé tots els alumnes de l’escola. També s’ha de dir que el projecte requereix molta imaginació per
part del docents, moltes hores de dedicació i una molt bona coordinació. Amb tot, el resultat final s’ho val.
Us convidem a assistir-hi el curs vinent, ja que celebrarem el vint-i-cinquè aniversari!

Per saber-ne més: Escola Pia de Moià. Tel 93 830 03 48 http://moia.escolapia.net/
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PREMIS A LA
CREATIVITAT

Un cop més, La Fundació Joan
Profitós, el dia 25 de maig, ha convo-
cat, sota el lema «Un mar de literatura»,
els Xens Premis per al Foment de la
Creativitat. Enguany, l’Escola Pia de
Calella ha estat l’escenari d’aquest lliu-
rament. Una representació teatral dels
alumnes de l’escola, amb el mar de
fons, ha desvetllat la riquesa que aporta
endinsar-te en un llibre. Una fantàstica
posada en escena dels alumnes de l’es-
cola ha fet reviure, amb danses i textos,
Andersen, Víctor Català i Cervantes
que, enguany, recordem pels seus res-
pectius centenaris. 

JORNADA
ESPORT I
CONVIVÈNCIA

El 20 de maig, 1100 alumnes de 6è de
primària de l’Escola Pia de Catalunya i
de les escoles M. del Diví Pastor i les
Escolàpies d’Igualada es van reunir a
Igualada per celebrar la XVIIa Jornada
Esport i Convivència. Agraïm la
col·laboració dels alumnes de cicles
esportius, que van aprofitar la Jornada
per posar en pràctica les seves habilitats.
Era la primera vegada que una escola
sense alumnes de primària acollia aques-
ta jornada. A més de les activitats espor-
tives, hi va haver un taller de periodisme
i la descoberta del tresor de la Tossa.

ACTUALITAT

XVII JORNADA
PEDAGÒGICA 

El dia 9 d’abril, com recordareu, vam
celebrar la Jornada Pedagògica a Olot
amb el lema «menys és més». A la
pàgina web www.escolapia.net:8080/
intranet/ hi podreu trobar imatges de
la mateixa, els resultats de l’avaluació,
així com el resum de la conferència del
Dr. Terricabras, l’acta dels Premis Sant
Josep de Calassanç, l’avaluació de la
jornada, ...

PROJECTES AMB
ESLOVAQUIA I
HONGRIA

Es veu que tenim delits comuns amb
els escolapis d’alguns països d’Europa.
Vàrem anar a veure la Formació
Professional d’Hongria, vegeu
www.g-piar.hu/iskola/index.htm i cli-
queu Képek életünkbol, ells ja havien
vingut a casa nostra. També varen
venir-nos a veure els d’Eslovàquia
[Slovensko, hauríem de dir] vegeu
www.piar.gtn.sk/.
L’interès comú són les formacions pro-
fessionals, en les seves diferents modali-
tats i nivells, especialment en art, deco-
ració, imatge i so. També ens interessa
bastir un projecte mancomunat amb
educadors i alumnes, de cara a la Unió
Europea, per tenir-lo enllestit el 2007.
Així, doncs, seguirem i seguiran anant i
venint, venint i anant. Iniciem un nou
camp, –estarem distrets!–, avançarem

en projecte. Que no ens faltin ni els
ànims, ni la curiositat, ni l’esperit obert
i col·laborador, ni la disponibilitat...

EL PRESIDENT
DEL PARLAMENT
CLOU ELS
«VESPRES DE
SANTA ANNA»

El dimecres, 25 de maig, el president
del Parlament, Ernest Benach va clou-
re el cicle de conferències «Vespres de
Santa Anna», amb una conferència
amb el títol «Gent jove, pa tou?» 
Va parlar, entre altres coses, sobre la
importància d’educar els joves dins un
marc de valors comú: la llengua, l’esperit
lliure i pactista, la solidaritat, el seny, la
llibertat, el civisme, ... fomentant l’espe-
rit crític. També va fer referència a la
necessitat d’adaptar l’educació i la forma-
ció a les exigències del món actual. Ens
cal que els joves siguin actius, s’informin
i participin en allò que els envolta. 

TROBADA MOU-TE

El diumenge dia 17, a l’escola de
Sabadell, ens vam aplegar un bon gra-
pat de gent, per celebrar la PASQUA...
érem uns 250. Sant Antoni, Mataró,
Sarrià, Sitges, Sabadell, Terrassa... 
Jocs, celebració de l’eucaristia, música,
xocolatada...



JUNY
9 · Formació administradors: 

temes laborals 

10 · Comissió “Mou-te” última sessió 

11 · Inici ESTADES PEDAGÒGIQUES

15 · Cloenda 

ESTADES PEDAGÒGIQUES 

16 · Festiu a Calella 

ALIFARA 

22 · Darrer dia lectiu del curs escolar 

24 · SANT JOAN 

25 · 6 DIES DIFERENTS 

26 · 6 DIES DIFERENTS 

27 · 6 DIES DIFERENTS 

28 · 6 DIES DIFERENTS 

29 · 6 DIES DIFERENTS 

30 · 6 DIES DIFERENTS 

JULIOL
2 · DS Trobada Federació d’APAS i 

Equips Directius (Sarrià)  

7 · DJ Reunió secretaris acadèmics 

Fa uns mesos ens van explicar, a l’escola, no sé què d’un pla d’avaluació dels
docents, de les competències professionals. Primerament me’n vaig alegrar: a
veure si d’una vegada algú em diu què s’espera de mi, quins són els elements
bàsics de la meva feina i a partir de quins paràmetres seré –o sóc ja ara– jut-
jat/da. Però, després, em va venir com una suor freda: una altra enquesta!
I és que tothom s’hi veu en cor de fer una enquesta. Ja sé que és un sistema efi-
caç per obtenir molta informació i, sovint, de forma anònima. Però tot depèn
de les preguntes, de com es formulin, de la tipologia de resposta que admetin
i, després, de com s’elaborin i agrupin les respostes. I, per altra banda, quantes
enquestes no hem contestat de les quals mai no n’hem sabut resposta!
I, en un altra pla, si menys és més ens diuen els experts, quan es dissenyin
instruments d’avaluació professional caldria anar en compte de no malin-
terpretar el lema; o sigui, a veure si amb unes poques dades en traurem unes
grans conclusions. Més aviat, hom té la sensació que pel que fa a les perso-
nes, tot i tenir molts elements, més aviat es poden dir poques coses.
Llavors, l’única sortida lúcida –si es vol fer alguna cosa diferent de l’ambi-
güitat actual– és avaluar per millorar-nos. Això comporta tres accions simul-
tànies: uns processos de mesura i de reflexió –això vol dir avaluació– sobre
els resultats habituals, presents sense excepcionalitat en el dia a dia de l’es-
cola; l’aportació periòdica a l’escola d’explicacions d’elements millorables,
de tendències noves a l’educació o d’experiències exitoses que ens enriquei-
xin i ens ajudin a sortir d’allò «que ja sabem fer»; i uns espais ordinaris on
persones de diferents nivells de responsabilitat, però de tasques interrelacio-
nades, analitzin mútuament possibles àmbits de millora de la feina i propo-
sin accions possibles en substitució de les realitzades fins al moment.
No té cap sentit que, en un procés d’avaluació professional, els docents 
suspenguin. El que cal és que trobin camins per millorar adequadament 
(gràcies a Déu) perquè (també gràcies a Déu) necessiten millorar –amb 
permís dels pares de la LOGSE–, ara que ja té les hores comptades. 
Què en traurem de dir que són «aptes» i prou! Potser sí que si són 
«no aptes» els podrem arraconar «paternalment» en alguna biblioteca 
que no vulguem convertir en mediateca. Però per arribar a aquesta 
«solució» no cal cap projecte nou, com per dur a terme els canvis 
legislatius que ara s’insinuen no calia tant de debat.
Ah, i què haurem de deixar de fer per dedicar energies a l’avaluació 
dels professionals? En això sí que veurem que menys és més. 
De moment, per si de cas, afrontarem un «breu» estiu per tal que 
les vacances siguin molt més que vacances! Que bé que ens cal.

Unes observacions a les enquestes com elements 
d’avaluació professional

Zum-zum

Papers setembre-octubre

Pla de formació EPC

CONTRAPUNT AGENDA

Quina por les enquestes!
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