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EDITORIAL

La recerca,
resultat d’una pregunta
«...cuando estoy trabajando en una obra,
estoy tratando de contestarme; es una
pregunta que yo me hago a mi mismo en
relación a mi entorno... pero, siempre,
tratando de buscar luz y conocimiento a
través de este lenguaje que es mi obra,
una obra que es como una pregunta...».
Eduardo Chillida

Voldria fer una excursió, però on anar? Qui té una nova recepta de cuina?Per què
hi ha alumnes que no aprenen? Per què «pingüí» porta accent i dièresi? Hi ha una
metodologia millor que una altra? Què s’aprèn treballant x projectes? En què creuen
els qui creuen? Qui és Déu?... Aquestes, com d’altres, són mostres de pregunta que,
al llarg del dia i/o de la vida personal o professional, ens fem a nosaltres mateixos i
als altres i que, amb el desig de trobar-hi resposta, encetem processos complexos i
elaborats que, de mica en mica, satisfan la nostra curiositat... sabent que és menys
complex trobar una recepta de cuina que una resposta d’aquelles que Aritain en diu
«Lugares Comunes1 »... però, si ens hi fixem bé, les habilitats que desenvolupem en
el procés de construcció de la resposta són sempre les mateixes.
Fer una pregunta i formular una hipòtesi són l’inici d’un encadenat d’accions que,
com si d’un joc de pistes es tractés, s’aniran produint al llarg del nostre recorregut
perquè voler respondre o demostrar passa, necessàriament, per ser capaços, com
diu Monereo (1997)2 i recull Pozo (2000)3, d’observar, de buscar i de trobar per
conèixer; a través de destriar, d’organitzar i de triar, que inclou comparar, analitzar
i retenir tant les diferents fonts com la informació que n’extraiem per, simplement,
aprendre ja que la veritable competència apareix quan arribem a comprendre (perquè ens hem fet nostre) tot allò que llegim i consultem i anem més enllà de la descodificació per convertir la informació en coneixement perquè l’hem sabuda reelaborar amb un nou codi –el nostre– i, acabem difonent-la, posant-la al servei dels
altres. Aquest és el procés necessari per arribar a materialitzar l’excursió, veure la
pel·lícula, identificar la metodologia més adient en cada moment o, simplement,
saber el perquè encara no tenim la resposta.
Si volem gent crítica i autònoma, que aprengui a construir coneixement sabent
prendre decisions en funció del context, després de reflexionar i de compartir el que
aprèn4 necessitem, indispensablement, crear –també, provocar– contextos comunicatius on es construeixi coneixement. No parlem de difícil, sinó de complex i ja ens
hem dit moltes vegades que a una situació complexa no hi caben respostes simples.
Fomentar i acompanyar la recerca és un bon camí per anar construint, des de la
diversitat, l’aprendre a aprendre que hem dit que volem. Tot un repte!

.«Lugares comunes» és una pel·lícula d’Adolfo Aritain, basada en la novel·la de Lorenzo F. Aristain.
.Monereo, C. y varios. Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona, 1997. Edebé.
3
.Pozo, J. y Postigo, Y. Los procedimientos como contenidos escolares. Barcelona, 2000. Edebé.
4
.Veure: Escola Pia de Catalunya. Estil Metodològic. Barcelona, 2003
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PER MILLORAR

El cuc d’investigar
A principis de la dècada dels anys seixanta, estava investigant, a l’Arxiu de
la Universitat de València, sobre el
segle XVIII. Buscava en un lligall i,
de sobte, vaig trobar un dossier on es
parlava d’un aldarull dels estudiants
de la Universitat Literària de
València: manifestació, destrossa de
mobiliari urbà, corregudes davant la
policia, alguns detinguts i judici. A
mig dia, llegint la premsa, em vaig
trobar que, a Barcelona, estaven passant uns fets similars: també els estudiants es manifestaven, eren perseguits per la policia i alguns passaven a
disposició judicial.
La història no es repeteix, ni segueix
cicles. Ensenya, això sí. Quan de petit
t’has donat un cop a la punta de la
taula del menjador, cada vegada que
hi passes la mires amb recel.
Investigar vol dir –segons el diccionari– «cercar de descobrir o conèixer
indagant i examinant atentament tot
vestigi, tot indici, etc.» La dedicació a
la investigació demana constància,
perseverança, no defallir en no assolir
respostes immediates, pensar que
manta vegades no s’obté un resultat
satisfactori sinó que, de sobte, et trobes que anaves per camí errat i cal
rectificar.
En tots els camps de les ciències
humanes cal investigar. D’unes en
veiem efectes espectaculars (com en
l’astronàutica); altres vegades, ni ens
n’assabentem.
Costa entrar en el món de la investigació; però quan hom hi entra i hi
troba un fil, no sap abandonar-lo i va
estirant del fil esperant desfer el cab-
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dell. Investigar apassiona, crea un cuc
i una quasi addicció.
La investigació et fa conèixer no sols
allò que cercaves en un primer
moment, sinó que t’apropa a tot un
món que, en un primer moment, no
sospitaves. De mica en mica veus
altres qüestions on hi podries aprofundir. Així, amplies coneixements.
T’expliques coses, fets.
Tal vegada, hom pensa que l’investigador és un ésser aïllat de la realitat.
No és pas així, sinó que la investigació apropa a la vida real i et fa descobrir les causes del que passa al voltant. Generalment, anem seguint els
esdeveniments pel que veiem o expliquen els mitjans de comunicació. La
investigació t’acosta a les causes, arriba més enllà del que sura a la superfície, a primera vista, i permet fer-ne
una lectura més encertada i profunda.
Aquell adagi que «la història és la

mestra de la vida» té ple sentit si entenem per història la investigació de les
causes. Hi ha causes que produeixen
determinats efectes; ull, doncs, en no
tornar-les a posar si ja hem vist que
en el passat havien produït uns efectes nocius. Sabem que llençar una
bomba atòmica sobre una ciutat és
terriblement mortífer i destructiu;
doncs, mirem de no tenir una bomba
semblant, no fos cas que a algú se li
acudís de llençar-la novament.
Joan Florensa
Arxiu Provincial
de l’Escola Pia de Catalunya

ENTREVISTA

El Valor de la recer
Parlem amb
Doctora en pedagogia i llicenciada en psicologia per la Universitat de
Barcelona. Professora titular de la Facultat de Pedagogia i membre
del grup d’Investigació en Educació en Valors i Desenvolupament
Moral, GREM, de la Universitat de Barcelona. Ha estat Directora del
Programa d’Investigació en Valors de l’ICE de la Universitat de
Barcelona. La seva experiència s’ha desenvolupat en la formació del
professorat i en la docència i investigació universitària. Autora de
diverses publicacions i directora de projectes d’investigació
sobre Desenvolupament Moral i Educació en Valors.

...El valors no es veuen si no és a través dels
comportaments de les persones, per tant, si observem
el comportament podem inferir quins són els valors
que ens defineixen.
...Els hem de proporcionar oportunitats on
puguin decidir per si mateixos, triar, analitzar
críticament el que se’ls diu, fer-se preguntes i donar-se
respostes...

Què et motivà per dedicar-te a la
recerca?

Conèixer la realitat educativa de prop
i contribuir a la seva millora, en la
mesura de les meves possibilitats.
Per què recerca en valors?
Generalment associem recerca o
investigació a ciències o història...

Perquè els valors són el motor de les
nostres vides, per tant, són presents en
qualsevol societat, context, comunitat
i persona. El valors només es veuen a
través dels comportaments de les persones. Si observem el comportament
podem inferir quins són els valors que
ens defineixen. Els comportaments
són fruit de l’aprenentatge social, de la
pròpia experiència i de la reflexió que
fem sobre les nostres vides. Així, fent
recerca sobre els valors podem apuntar
algunes propostes de millora de les
relacions socials, dels comportaments

«cívics» (comportaments socials), i
contribuir a la construcció d’una
societat més justa i democràtica.
Fer recerca, investigar, requereix
alguna condició prèvia, de formació,
preparació?

Per suposat! En primer lloc, estar
motivat i interessat per apropar-se a la
realitat educativa, tenir la capacitat
d’establir connexions entre la teoria i
el que un observa a la pràctica, i una
formació i preparació en metodologia
de la recerca – tècniques i instruments
de recollida i d’anàlisi de dades –.
Per què una recerca sigui científica,
quines fases, passos, mètode cal
aplicar?

Tenir molt clar el tipus de validesa que
volem aconseguir – interna i/o externa
–, plantejar-nos una hipòtesi de treball
i/o objectius a aconseguir, triar un

mètode de recerca en funció d’uns
objectius ben delimitats i realistes –
qualitativa i/o quantitativa –, considerar
les següents fases: recollida de dades,
categorització, anàlisi i discussió dels
resultats. També hem de tenir en
compte que la recerca científica en
l’àmbit educatiu – investigació/acció
– esdevé una forma de millorar la
pràctica.
Què hem d’ensenyar si volem alumnes
autònoms capaços d’aprendre a
aprendre?

Els hem de proporcionar oportunitats on
puguin decidir per si mateixos, triar, analitzar críticament el que se’ls diu, fer-se
preguntes i donar-se respostes; tenir iniciativa o empenta per emprendre activitats noves amb finalitats o objectius concrets i, si pot ser, que beneficiïn algun sector de la societat com el que planteja l’anomenat «aprenentatge-servei».

rca i la recerca dels valors
M. Rosa Buxarrais
Té sentit fer recerca a l’escola? Què
aprenen els alumnes quan fan
recerca?

Sí, perquè ajuda els alumnes a plantejar preguntes i els proporciona
recursos i eines per prendre decisions
en un futur no massa llunyà.
Contribueix a la descoberta de les
seves habilitats i destreses, al seu
autoconeixement. A més, si la recerca es fa en grup facilita l’aprenentatge del diàleg com a estratègia per
resoldre conflictes, entre d’altres
coses.
La majoria dels docents encara
centren el gruix de l’ensenyament en
els continguts conceptuals i factuals
quan, de fet , cada vegada és més
evident que el que ens cal actituds i
procediments, què en penses
d’aquesta contradicció?

No ho veig com una contradicció,
sinó con una oportunitat de canviar
les maneres d’ensenyar. Els continguts conceptuals són molt necessaris,
imprescindibles, per tant, han de
continuar sent un gruix important de
l’ensenyament. El docent ha de ser
molt hàbil per introduir actituds i
procediments en la manera com
ensenya continguts conceptuals,
sense desmerèixer els altres tipus de
continguts. Necessita, per tant, una
formació específica per dur a terme
aquest tipus d’ensenyament, formació inicial o permanent.

Tornem al motiu de la teva recerca, la
recerca en valors. Els valors són
contingut d’ensenyament –
aprenentatge?

Des del meu punt de vista els valors
s’han de treballar a partir dels tres
tipus de continguts: conceptuals, procedimentals i actitudinals. No podem
parlar de valors sense informació.
Tampoc ho podem fer sense procediments com el «diàleg» i sense basarnos en uns continguts actitudinals
com, per exemple, els que són presents
a la Declaració Universal dels Drets
Humans.
Quins valors ha d’ensenyar l’escola?
Hi ha valors comuns a tots? Els valors
són permanents? N’hi ha de caducs?

Els valors més importants són: la dignitat humana, la justícia, la llibertat i
la responsabilitat, sense deixar de
banda altres valors que hi van de la
mà, com el respecte, la solidaritat, la
compassió i la tolerància activa. No hi
ha valors permanents ni caducs. Els
valors són producte d’un context,
d’una època històrica i per tant, en
determinats moments, se’n visualitzen
més uns que d’altres, però no vol dir
que desapareguin del tot.
Ja sabem que es poden aprendre, per
tant, com s’ensenyen els valors?

Els valors es poden ensenyar, es poden
transmetre, efectivament, però no a través
de paraules sinó d’exemples i oferint
oportunitats a les persones perquè visquin
valors – els puguin experimentar – i reflexionar sobre ells perquè, a partir d’un
judici ètic, prenguin decisions coherents.

Quines condicions demana ensenyar
valors?

Val a dir que l’ensenyament dels valors
no comporta el seu aprenentatge,
depèn de determinades condicions
que l’afavoreixen. Hi ha d’haver un
clima de confiança on els valors siguin
presents, uns vincles afectius entre
educador i educand i una situació
d’interacció social que promogui
determinats tipus de valors i no uns
altres.
Quina competència cal a un educador
per ser capaç d’ensenyar valors? Cal
formació? Quin tipus de formació?

L’educador/a, en primer lloc, ha de ser
sensible a la qüestió dels valors, ha de
ser conscient que és un model a imitar
pel seu alumnat i que, per tant, tot el
que faci i digui pot prendre’s com una
mostra de valors. També cal una formació al respecte, pel que fa a continguts a ensenyar, maneres de fer-ho, i
formes d’avaluar els valors.
Gràcies!
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RECULL PEDAGÒGIC

La recerca de la recerca

Observa, analitza i pregunta; busca, tro
LA RECERCA, UNA
FORMA D’ENTENDRE
L’APRENENTATGE

investigació que els preocupa durant
dies, així com la satisfacció en acabar el
procés, adonant-se d’allò que un ha
après i dels propis límits i virtuts.

Joaquim Graupera

Escola Pia Balmes
EL NEGUIT

Malgrat que dins el currículum del batxillerat s’inclogui el treball de recerca de
forma prescriptiva, jo sóc un dels que
creu que aquesta experiència potencia,
en els nostres alumnes, la descoberta
del que significa un procés d’investigació i, de retruc, els engresca, implica i
els fa evident el valor de la recerca en
general.
La preocupació per fer, que aquesta
experiència, fos útil i significativa, ens
va portar a plantejar a l’equip de batxillerat, una revisió de com ho fèiem i
com ho podíem fer per tal de potenciar
els aspectes positius d’aquest treball.
REVISEM

El primer element a revisar va ser el llibret orientatiu que repartim als alumnes en les tutories de primer. Es va dissenyar una presentació formal més
atractiva que l’existent i es va descriure
millor tot el procés d’aprenentatge.
Tal com escrivia Machado o cantava
Lluís Llach en el viatge a Itaca, som
conscients que el veritable aprenentatge d’una recerca són les petites sorpreses, els múltiples racons a descobrir i la
inoblidable experiència del mateix procés d’aprenentatge. Detalls com les
coneixences de gent entrevistada, dels
qui els ajuden en la recerca, el simple
plaer de descabdellar un element de la

QUÈ EN FEM DEL TREBALL?

Un altre aspecte que ens vam
qüestionar va ser la transcendència
que, per un alumne, podia suposar
tot allò que havia fet. Era una mica
decebedor, que tota aquesta feina,
sovint molt ben feta, acabés, en el
millor dels casos, romanent en un
prestatge de la mediateca de l’escola.
Calia replantejar-ne, doncs, la
difusió.
Una de les primeres accions de millora, va ser la d’organitzar un petit «simposi» en el qual els alumnes explicaven
als companys els resultats de la seva
recerca, tot simulant l’estructura d’un
congrés científic. Però aquestes millores, no van acabar aquí, i es va innovar
amb l’edició d’un petit llibret que
recollia una breu síntesi, elaborada

pels propis autors, de tots els treballs
presentats. El recull estava organitzat
per àrees temàtiques (Química, Física,
Història, Literatura....). Aquest opuscle es va repartir, a final de curs a
tothom, alumnat i professorat, entre
d’altres presents, com a record de l’escola en l’acte de comiat del batxillerat.
MOTIVACIÓ I REPTE

Finalment, també vam augmentar la
presentació de treballs a diferents
premis de recerca (fins aquell moment,
només es presentaven al premi
CIRIT). Actualment, se n’organitzen
molts gràcies a diverses entitats i
universitats catalanes. Creiem que
aquest fet motiva l’alumnat alhora que
és una oportunitat per augmentar la
difusió d’una recerca ben feta.
FINALITAT EDUCATIVA

L’objectiu final de tot això, n’estic
convençut, ha de ser que la investigació
com a mètode de treball, no esdevingui

oba i tria; comprèn, aprèn i comunica.
un fet puntual en el treball de recerca,
sinó que aquesta filosofia impregni, el
dia a dia, del treball a totes les matèries.
L’ideal ha de ser que, l’alumne,
esdevingui més protagonista de les
activitats d’ensenyament-aprenentatge
i que, la recerca, es converteixi en el
fonament del treball a l’escola. Els
professors hem de deixar d’ésser mers
transmissors del coneixement i
«aprendre a» conduint la seva recerca
en cada matèria. Com deia Benjamin
Franklin «Digues-m’ho i ho oblido;
ensenya-m’ho i ho recordo, involucram’hi i ho aprenc».

«LES NOVETATS CIENTÍFIQUES A
L’AULA»
L’objectiu es concreta en incloure, a la
programació, notícies d’actualitat
científica amb la finalitat que els
alumnes estiguin al dia de les novetats
científiques, comencin a interessars’hi, perdin la por a no entendre-les i
vagin construint criteri a l’hora d’obtenir la informació científica.
En primer lloc, vam constatar que, tot
i que alguns alumnes estaven afeccionats a documentals principalment
relacionats amb el medi natural, la
majoria no seguien notícies ni programes científics. En segon lloc, vam

comunicació. Establim que s’avaluï i
es contempli l’interès mostrat per les
activitats preparades al llarg del curs, el
treball individual i el d’equip, la feina
presentada i les conclusions obtingudes. A final de curs, valorarem si ha
augmentat el grau d’interès, per les
notícies científiques. També es demanarà, als alumnes, que facin una valoració personal del projecte.
De moment, es percep molt d’interès
en les novetats científiques proposades, els alumnes tenen una bona predisposició a l’hora de fer les activitats i,
alguns, fins i tot, s’han animat a crear
el seu «propi documental» i han elabo-

explicar als alumnes, els objectius que
volíem aconseguir i a través de quins
tipus d’activitats ho realitzaríem. Es va
comentar als alumnes la possibilitat
d’exposar, a classe, qualsevol notícia
científica, interessant i actual, que
coneguessin a través dels mitjans de

rat una presentació en power point
després de l’Univers, d’altres, de forma
espontània, han elaborat murals per la
classe i, un altre ha escrit un article per
la revista de l’escola.

LES NOVETATS
CIENTIFIQUES AL AULA
Fuentsanta Fernández
M. Rosa Gil
Anna Cristina Suñer

Escola Pia de Mataró
PREVIS

L’interès per l’actualitat de la ciència
és un projecte, que ens hem proposat
les professores de ciències naturals del
primer cicle d’ESO. La ciència avança constantment i cada dia surten a la
llum diferents descobriments que
aporten noves idees o fan variar els
coneixements científics. Algunes d’aquestes aportacions científiques es
relacionen amb el temari però, la
majoria passen del tot desapercebudes. Així doncs, vam definir un eix
transversal a l’assignatura de ciències
naturals de 2n d’ ESO que hem anomenat: «Les novetats científiques a
l’aula».
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RECULL PEDAGÒGIC
DESCRIPIÓ COMPLETA D’UNA
ACTIVITAT: PLUTÓ DE PLANETA
A NAN.

Durant el mes d’agost de 2006, els
membres de la comunitat científica
UAI (Unió Astronòmica Internacional)
es van reunir a Praga (República
Txeca) per parlar de la nova definició
del Sistema Solar. La descoberta de
nous astres va fer que es plantegés si
Plutó encara es podia considerar un
planeta o s’havia d’eliminar com a tal
amb aquesta denominació. Aquesta
notícia es va publicar en quasi tots els
diaris i alguns telediaris van inclourela en la seva programació.
Potser el més interessant va ser veure
com, dia a dia, s’anaven succeint les
notícies, seguides de discussions i decisions que anaven prenent els membres
de la comunitat científica participants
en la conferència. Ens va semblar una
bona oportunitat i vam decidir d’incloure una activitat sobre Plutó en el
primer tema del curs (Unitat 1. La
Terra en el sistema solar) de manera
que, els alumnes no només fossin
coneixedors de la decisió final, sinó
que veiessin com van anar-se succeint
els fets.
L’activitat es titula «Plutó: de planeta
a nan», preparada a partir d’articles
escollits del diari «El Periódico de
Catalunya» ja que el seu llenguatge
era el més senzill i entenedor pels
alumnes.
Fase inicial (1/2 d’hora). Es va preguntar als alumnes què havien sentit a l’estiu sobre Plutó. Només alguns sabien
únicament que Plutó ja no era un planeta del sistema solar però no havien fet
cap seguiment de la notícia. A continuació, es va introduir l’activitat, es van
explicar els objectius, el mètode que
faríem servir i els criteris d’avaluació.
Fase desenvolupament (1 hora) Vam
dividir la classe en grups de quatre
alumnes, cada alumne del grup va lle-

gir un article diferent sobre la història
de Plutó extraient i apuntant les idees
principals. Un cop feta la lectura, calia
que cada alumne expliqués les idees
principals del seu article als companys de grup seguint la cronologia
dels fets.
Fase síntesi (1 hora) Posada en comú
per ordenar i aclarir les idees fonamentals de cada article. Tot seguit es
va contestar ,individualment, un qüestionari l’última pregunta del qual era
del tot concloent: se’ls demanava que
es posicionessin sobre una de les dues
teories defensades per la comunitat
científica i ho argumentessin.
Aquest escrit és una petita mostra d'una excel·lent experiència
pedagògica. Per saber-ne més contacteu amb les autores.

RECERCA A LA
MEDIATECA
Lluís Baella

l’Escola Pia de Granollers
Segur que sovint us heu adonat – i
segurament meravellat – de la innata
curiositat dels infants. Un nen o una
nena, sobretot com menys edat té, més
interès mostra per aprendre, conèixer,
descobrir... Unes ganes d’aprendre, de

conèixer, de descobrir que, amb els
anys, disminueix i que l’escola, més
que no pas estimular, sembla que ajudi
a eliminar definitivament.
Aprendre no pot ser només un joc.
Educar no vol dir únicament passars’ho bé. Però sí que, com a professionals de l’educació, hem de posar tots
els mitjans al nostre abast perquè les
matèries que impartim siguin mínimament atractives i interessants. Oi
que als nostres alumnes els agrada
investigar? Oi que els nostres alumnes
demostren molta vàlua i sagacitat en
els temes que els interessen? Doncs,
aprofitem-ho! Fem que investiguin,
que busquin, que cerquin...
Aquesta reflexió tan bàsica i de sentit
comú és un dels principis més importants en què es basa el projecte de
mediateca que, des de fa uns anys,
existeix a les diferents escoles de
l’Escola Pia de Catalunya.
Concretament, l’Escola Pia de Granollers
va iniciar el projecte de mediateca el
curs 1999-2000 i, des d’aleshores treballa, entre altres coses, per impulsar el
mètode de recerca al centre. I això en
què es tradueix? Doncs molt senzill!
Simplement fent, ens els cursos i
matèries en què és factible, que els

professors estimulin els alumnes a buscar-se la informació (recordeu allò que
havíem dit al principi d’aprofitar la
curiositat innata de les persones per
aprendre?). Aquesta recerca, evidentment, ha d’estar pautada. El professorat ha de donar, a l’alumnat, les eines i
les estratègies per buscar i trobar la
informació.
I l’alumne ha de tenir a l’abast els
materials on cercar aquesta informació, uns materials en diferents formats
(llibres, revistes, DVD, internet...) i
adaptats al seu nivell. Quan això es
compleix, aleshores gaudim aprenent i
el que aprenem esdevé significatiu per
a nosaltres, és a dir, integrem els nous
coneixements a allò que ja sabíem i ho
podem relacionar amb la nostra vida
quotidiana. Té una aplicació pràctica,
entenedora i, el més important! que
no se’ns oblida.
La nostra particularitat, com a escola,
potser es troba en què aquestes pràctiques de recerca estan pautades i potenciades fins el punt que, per exemple,
en els darrers cursos, l’espai de la
mediateca ha estat ocupat una mitjana
de 7 hores al dia, en horari escolar,
sobre 7 hores possibles. És a dir, des
del primer dia de curs fins a l’últim,
totes les hores hi ha hagut algun grup
emprant la mediateca.
Evidentment, no tot són flors i violes:
hi ha professors que mai no trepitgen
l’espai, hi ha assignatures que mai no
es treballen a partir de la recerca; la
biblioteca de primària no compta amb
un bibliotecari fix durant l’horari escolar... I podríem continuar amb un llarg
etcètera.
No obstant això i, a tall de conclusió,
pensem que la mediateca en general i
la recerca en concret, són unes
excel·lents mesures perquè el nostre
alumnat aprengui, estigui motivat i, a
més, el que aprèn tingui sentit per a
ells i els serveixi en la seva vida diària.

ELS PREMIS A LA
CREATIVITAT S'OBREN
A LA RECERCA EN
HISTÒRIA

mesurable en esforç, qualitat i enriquiment personal, més enllà dels resultats.
La investigació històrica es pot fer a

Miriam Mulinari

Arxiu Provincial de l’Escola Pia de
Catalunya

Quan parlem de recerca parlem de
mètodes, d’investigacions, de necessitats, de fonts bibliogràfiques i de fons
arxivístics, d’experiments i de troballes, i tot això existeix en les dues grans
divisions del saber, ciències i lletres.
Els mètodes són diferents, perquè el
que s’investiga requereix de procediments distints, i per tant, s’arriben a
conclusions diverses. Però la finalitat,
sempre és la mateixa : conèixer i resoldre necessitats informatives.
La recerca en història és la recerca que
es basa en el passat, en estudiar fets,
situacions o persones a partir dels seus
actes, de les circumstàncies del moment
o bé, de llurs desenvolupaments. És
sabut que, per entendre el present, cal
conèixer el passat, i aquesta premissa
és plantejada en l’inici de cada investigació històrica.
La recerca, evidentment, té un valor

qualsevol nivell, sempre partint d’uns
coneixements històrics de l’entorn d’allò que s’està investigant. Per això, cal
compensar aquest esforç, aquesta indagació en el passat, en el fons, també és
un acte de comprensió del present.
Per això, enguany, l’Arxiu participa en
els XIIens Premis de la Fundació Joan
Profitós per al foment de la Creativitat,
que es convoca, cada curs, pels voltants de Sant Jordi. Amb aquesta nova
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RECULL PEDAGÒGIC

modalitat, es vol premiar aquelles
investigacions que estiguin dedicades a
la recerca històrica sobre l’Escola Pia.
Ja que, a més de potenciar l’estudi històric, cal promoure la recerca sobre la
pròpia entitat, reforçant així una identitat única, composta per tots aquells
que en formen part i que n’han format
part.
El premi doncs, està pensat perquè els
alumnes, sobretot de batxillerat, realitzin un treball científic sobre la seva
escola o bé, sobre qualsevol realitat
que envolti l’Escola Pia.
Aquest premi es troba dins el projecte
«Compartim la recerca en història»
impulsat per l’Arxiu Provincial, que
pretén estimular la curiositat històrica
i, de retruc, l’estudi i la recerca per la
pròpia institució. Aquests premis,
brinden l’oportunitat a presentar una
nova modalitat, entesa també com a
exercici de creativitat pels alumnes.
Es valorarà especialment el rigor en
l’estudi, a partir d’una valoració de les
fonts consultades i de la seva veracitat,
valorant així la capacitat de l’alumne/a
per aconseguir informació i desenvolupar-se en el context de la investigació, tot reforçant, la seva autonomia.

Per tant, creiem convenient fer obligatori l’apartat de bibliografia.
La voluntat d’aquesta nova modalitat,
a més, pretén reforçar i donar a conèixer aquest valor de la recerca, i la
riquesa personal que aporta investigar
sobre un aspecte històric, ja sigui de
l’entorn o no.
(les bases del premi sortiran publicades juntament amb les dels
Premis a la Creativitat en el número de gener)

ESPIELL
Un tomb per
Vilanova i la Geltrú
Zona: Vilanova ciutat
Durada: 2 hores
Recorregut: 1. L'Estació. Iniciem el recorregut a la Plaça
de l'Estació on hi ha l'interessant Museu del Ferrocarril.
Al costat de la plaça, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer,
obra de l'arquitecte Jeroni Granell, d'estil eclèctic egipci,
que conté importants col·leccions bibliogràfiques i de pintura catalana del S.XIX.
2. Centre Vila. Continuem per la «carretera principal»
direcció Tarragona. Tombem a la dreta pel carrer de La
Llibertat, a la Plaça Soler i Gustems, veiem una font
modernista dedicada a aquest patrici vilanoví. A partir
d'aquí, entrem al centre comercial. Al carrer de Sant
Sebastià, hi ha l'ermita dedicada al sant. La confluència
del carrer Sant Sebastià i el dels Caputxins és la Plaça de
la Vila, seu de l'Ajuntament, una de les places porxades
més grans de Catalunya, presidida pel monument a Tomàs
Ventosa, prohom de la vila. En aquesta zona hi ha força
edificis sumptuosos, reflex de la imatge burgesa que els
indians van donar a la Vilanova del S.XIX. No en va, se
la coneixia com «L'Havana xica». Pujant pel carrer dels
Caputxins, hi ha la casa de les columnes trencades. Diu la
tradició que el propietari va fer una juguesca segons la
qual afirmà que, malgrat que trenqués les columnes, la
casa es mantindria en peu.
3. Primer nucli Vilanoví. Arribem al carrer Nou, límit de
les muralles de la Vilanova antiga. Pel carrer de l'Església
i el de Sant Antoni, entrem a la zona antiga de Vilanova,
que obtingué la Carta Pobla de mans de Jaume I, el 1274.
A la dreta, el portal de sortida cap a La Geltrú, anomenat
Pont del Nin, una de les quatre portes de la primera fortificació de la Vilanova medieval. A l'esquerra, el campanar barroc de l'Església Arxiprestal de Sant Antoni Abat,
la plaça de Pau Casals i, una mica més amunt, la plaça de
la Diputació i el carrer Major, carrer principal de la zona,
i les dues mansions de més categoria: la Casa Papiol,
actual Museu Romàntic (S.XVIII), i la casa dels marquesos de Samà.

4. La Geltrú. Tornant al Pont del Nin, el travessem i sortim
al carrer de la Unió, per sota del qual, passa el Torrent de la
Pastera, divisió física entre els antics termes de Vilanova de
Cubelles i la Geltrú. És visita obligada la zona medieval de
la Geltrú. Els carrers del Ravalet i dels Arengaders eren la
ronda de l'antiga muralla. Al costat del castell, actualment
habilitat com a Arxiu Històric Comarcal, hi ha la plaça de
Font i Gumà i l'Església de la Geltrú. Sortint del Castell trobem l'església de Santa Maria, a destacar un bell retaule
barroc dedicat a l'Assumpció de la Verge. Darrera l'Església,
el verger del Mestre Toldrà. A la plaça dels Lledoners, un
dels indrets més bonics del barri de la Geltrú, es trobava una
de les portes d'entrada a la vila: el portal d'en Balla. Per la
Pujada del Cinto, tornem a la zona de Vilanova. Arribem a
la plaça Miró i, pel carrer de la Fruita, tornem a la Plaça de
la Vila, la travessem per arribar a la Rambla.
5. La Rambla. La seva construcció s'inicià 1815, des de
l'Església dedicada als patrons de Vilanova: Sant Antoni
Abat i la Mare de Déu de les Neus, però no arribà a la façana marítima fins el 1963. Baixant cap a mar veurem la casa
Renard, modernista i, més avall, Can Pahissa, actual casal
d'avis. Al final de la Rambla hi ha el primer monument
construït a Catalunya en memòria al President de la
Generalitat i fill de Vilanova, Francesc Macià, obra de l'escultor Josep M. Subirachs.
6. Passeig Marítim. Al Passeig Marítim, hi trobem el Pòsit
nou i el vell, les cases balconades dels mariners, la Torre de
Ribes Roges de Josep Guinovart i el Museu de Curiositats
Marineres Roig Toqués. Continuem fins a l'escultura de
Pasífae, obra d'Òscar Estruga per acabar el tomb a les ruïnes d'Adarró.

Transport: amb tren o amb cotxe per la C-32.
Dades pràctiques: www.vilanova.cat/ciutat/oci.htm
Observacions: recorregut a peu o amb bicicleta.
Si es disposa de més temps es pot anar a la Masia d'en Cabanyes, als afores de Vilanova.
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APUNTA'T A LLEGIR
CONCURS EXPLORADORS
DE LLIBRES
Aquesta activitat és una ocasió de descobrir
«llibres diferents» i així fomentar el gust per
la lectura. Els nois i noies que s’hi apunten
lliurement, llegeixen aquests quatre llibres
puntuant-los d’1 a 4. El 4 és la màxima puntuació. Una graella a la classe amb els noms
dels nens i dels llibres ens indicarà la marxa
del procés. Són llibres curts i molt interessants, la majoria àlbums que, a la bellesa del
text s’hi suma la de la il·lustració.

TERCER i QUART PRIMÀRIA
Grim, Germans
Adaptació: JONAS, Anne.
Les tres plomes;
Ed. Zendrera Zariquiei.
Edició Catalana Barcelona
2005
Un rei ha de decidir a quin
dels tres fills deixarà el seu regne. Ho decideix
amb tres plomes llençades al vent per a designar el camí de cadascun per anar a buscar allò
que el Rei els demana.
Batiste, Enric
Quina cridòria. Ed. Cruïlla
(Històries en majúscula)
Una llagosta fa un salt.
Durant el salt li cau una
pedra que porta agafada a la
pota. De rebot va a parar a la teranyina d'una
aranya... Un cop de pedra en porta un altre i
els crits porten més crits... De la llagosta al
gegantàs (un ciclop), passant per l'aranya, l'eriçó, la guineu i el caçador, arriba el daltabaix.

Jové Tha. JM.
L' home del sac. Ed.La Galera.
Barcelona 2006.
Un nen fa que la seva àvia recuperi la imaginació, una cosa fantàstica que feia molts
anys molts anys que tenia oblidada. La història gira al voltant d'un sac misteriós que apareix de tant
en tant davant d'un portal. És un llibre molt amè, amb
dibuixos que el fan molt entenedor.
Lionní, Leo
Frederick; Ed. Kalandraka (llibres per a
somniar). Febrer 2005
Una família de ratolins, durant l’estiu, es
dedica a recollir provisions per a l’hivern,
però en Frederick és un ratolí poeta i en lloc
de provisions es dedica a recollir somnis, paraules, colors, etc
i així l’hivern farà de més bon passar.

CINQUÈ i SISÈ PRIMÀRIA
Norac Carl & Dautremev Reb.
Sentimento.Ed. Baula. Barcelona 2006.
Un fabricant de titelles de fil creava per, fer realitat els seus
somnis, ninots que llavors cobraven vida. Un dia va decidir, per no estar tan sol, fer un ninot que se li assemblés i
així es podrien estimar com a germans. Un llibre molt interessant i recomanable.
Desclot, Miquel
Nas de barraca. Ed. Cruïlla. (El vaixell de
vapor, Sèrie blava) Barcelona 2005.
Un escriptor té un circ en miniatura a l’hort
de casa seva. Tafaner de mena, de tant en
tant, hi envia el seu nas perquè li expliqui
tot allò que hi passa i així ell en pot deixar
constància. És un relat de fantasia.

EDUCACIÓ SOLIDÀRIA
Mary Shelley
Frankestein. (Versió Seve Calleja).
Il·lustració Tha. Ed. La Galera. Col.
petits universals. Barcelona 2006.
El Dr. Frankestein, volent descobrir
els secrets de la vida, crea un monstre.
Aquest, en principi de bon cor, es
incomprès i odiat per tothom. Això
originarà un encadenat de dramàtics
aconteixements que s’emportaran
fatalment l’atrevit investigador i la
seva desgraciada criatura. Magnífiques
l’adaptació i la il·lustració.

Josephine Poole & Angela Barret
Anna Frank. Ed.Lumen.
Tot i ser un resum de l’obra original,
segur que impressionarà els joves lectors. Val la pena que la comentin amb
pares o mestres. És la memòria històrica d’un encerclament progressiu i asfixiant del poble jueu, reflectit en el
diari d’una adolescent que adorava la
vida...i tot li va ser pres. Un fragment
original d’Anna Frank és la introducció frapant. Il·lustració molt adequada
i expressiva.

AQUESTS SÓN ELS VERITABLES MAGS
Només pot considerar-se màgia que un ésser humà que...
viu en una cabana de palla, mal ventilada i escassament
il·luminada; sense botigues a proa i amb aigua a molts
quilòmetres de distància; havent de recórrer a peu, dos
cops al dia, cinc o deu quilòmetres fins a l’escola; amb
poca o cap preparació; amb escàs suport o orientació
pedagògica i didàctica; que guanya un salari que gairebé
dóna per comprar aliments una setmana i res més; sovint
pagat amb retard;
...aconsegueix fer que uns nens i nenes...
després d’haver passat la nit sobre una estora; dins una
cabanya plena d’esquerdes per on entra, sorollós, el fred;
que han caminat hores per arribar a l’escola; després de
fer diverses feines a la llar; sense haver menjat gaire;
...aprenguin a llegir, escriure i comptar...
a l’ombra d’un arbre; sovint asseguts a terra;
en un grup de fins a 70 nens i nenes; sense guix ni material didàctic; sense a penes llibres, quaderns o llapis
Serà màgia per als esotèrics, un miracle per als qui tenen
fe... o simplement heroisme per al poble i per a tots
aquells nens i nenes que, partint d’aquest no res, adquireixen coneixements i desenvolupen habilitats.
Aquests són els herois anònims de cada nació. No són
herois de guerra. Les seves armes són un desmesurat
amor per als nens i nenes i una voluntat immensa de
contribuir que el món sigui millor. Aquests són els
herois de la pau.
Text publicat al material didàctic de MANS UNIDES 2006

Reflexió!
«Has d’estimar l’argila
que portes a les mans.
Has d’estimar la teva sorra
fins a la bogeria.
I, sinó, no t’hi capfiquis, que serà en va».
(anònim, fragment)
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QUIN PROJECTE?
Transversal
Títol del Projecte: Treball de recerca
Etapa: Batxillerat
Objectiu:
La planificació del TdR contempla els dos cursos de batxillerat. Es temporitza el procés i es donen pautes d’aplicació de tècniques.
L’objectiu principal és que l’alumnat i el professorat comparteixin criteris, tant pel que fa a la realització com
a l’avaluació del treball de recerca.
Seqüència d'activitats realitzades
Fase inicial: Al llarg del primer curs es fa una hora setmanal de tècniques del treball de recerca per tal de
donar les pautes formals i de contingut que hauran de servir als alumnes de referència durant el procés. Pocs
dies abans de fer l’exposició oral els alumnes de 2n, els de 1r, trien el seu tutor de seguiment i fan una primera proposta del tema a desenvolupar. Es dóna als alumnes un calendari general i un calendari pautat perquè puguin planificar la seva feina al llarg de tot el treball.
Fase desenvolupament: Tenint en compte l’ordre de prioritat dels alumnes, la temàtica del treball i la disponibilitat dels professors, la coordinació assigna un tutor de seguiment de TdR a cada alumne o grup i se’ls
comunica durant la primera setmana de març.
La primera entrevista, amb el tutor de seguiment, té com a objectiu concretar el tema del treball, acotar-lo i
fixar-ne les directrius principals. Les entrevistes de control i orientació amb el tutor de seguiment permeten,proposar una nota de seguiment per a cada alumne i són programades de forma que contemplin les diferents fases d’elaboració del treball: preliminar, de compilació i de redacció. El tutor de seguiment revisarà,
l’esborrany abans de les vacances de Nadal per poder fer recomanacions i correccions, de cara a la confecció
definitiva de la memòria. Es valorarà aquest esborrany com a cloenda del seguiment. Durant el mes de gener,
coordinació assigna, el corrector de la memòria definitiva que valora la memòria, d’acord amb els criteris de
correcció establerts i lliura els fulls de correcció (a l’alumne i a coordinació), amb les puntuacions dels apartats següents: índex i aspectes formals (1 punt), introducció (2 punts), cos del treball (4 punts), conclusions
(2 punts), fonts d’informació i notes a peu de pàgina (1 punt)
Fase síntesi: A mitjan febrer, té lloc la jornada d’exposició dels treballs de recerca. Els treballs de recerca, s’exposen simultàniament en tribunals diferents i en sessions d’uns 15 min, segons l’horari establert i fet públic.
Els alumnes de 1r de batxillerat assisteixen com a públic i trien, segons el seu criteri, aquells treballs que consideren més interessants, juntament amb els alumnes de 2n, que exposen els seus treballs i, un mínim de dos
professors, que seran els encarregats de valorar l’exposició dels treballs d’acord amb els criteris establerts:
estructura de la presentació, claredat expositiva i extensió, utilització de recursos gràfics, expressió oral i capacitat de respondre a les qüestions del tribunal.
La qualificació definitiva del TdR es fa d’acord amb els següents criteris: nota de tècniques de treball de recerca de 1r Batx.(TTdR) 20%, nota de seguiment del tutor de TdR 30%, nota de la memòria 30%, nota de
l’exposició oral 20%
Valoració i conclusions
La finalitat d’aquest projecte és que l’alumne prengui consciència de la importància del TdR, tant pel que fa
a la seva nota d’expedient com, el que és més important, com a exercici de tota una sèrie de habilitats i competències que li seran de gran utilitat en el seu futur com a estudiant i en l’àmbit laboral. La formalització,
tant de les pautes de realització com dels criteris d’avaluació, ajuda que tot el claustre mantingui una línia
coherent d’actuació.
Per saber-ne més, truqueu a l’Escola Pia de Terrassa, tel 937885454 o consulteu el web de l’escola:
terrassa@escolapia.cat

L'ARXIU
LES PRÀCTIQUES A
L’ARXIU PROVINCIAL
L’Arxiu Informa us presenta una de les
seves activitats més destacades, les pràctiques.
I és que les pràctiques són aquell munt
d’hores que un/a alumne/a dedica a
aprendre una professió, dins la programació acadèmica. Resulten una experiència a
nivell professional i/o acadèmic, però
també una experiència rica en autoconeixement i de desenvolupament de la capacitat laboral.
En aquest sentit, l’Arxiu Provincial, de fa
anys, forma part de la borsa de pràctiques
de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de
Barcelona, d’on n’arriben alumnes amb
un perfil professional a vegades concret, a
vegades per definir. En el temps que dura
l’estada, l’alumne/a realitza tasques professionals que permeten aplicar els coneixements adquirits en les sessions teòriques.
Les pràctiques a l’APEPC poden ser diverses, però sempre centrades en el fons
documental i patrimonial de l’arxiu. La
catalogació i inventariat de fons és la tasca
per excel·lència.
Recentment, l’Arxiu Provincial ha acollit
una alumna de Sant Antoni dins el programa de l’assignatura d’Estada a empresa,
una assignatura que porta els alumnes a
conèixer de primera mà el món professional. Si bé, l’Arxiu és poc present en aquests
programes, cal destacar-ne la seva qualitat,
perquè és un centre on el contacte amb el
món professional és directe, on és possible
una autonomia en el treball que ajuda l’alumne/a a desenvolupar el seu criteri i la
seva manera de treballar. També permet
un enriquiment personal a nivell d’entitat
i garanteix la integració total en el seu lloc
de treball. Per això, l’Arxiu creu fermament en aquesta part del currículum de
l’alumne/a i per això obre les seves portes
a tothom qui ho vulgui provar!
Miriam Mulinari
Arxiu Provincial
de l’Escola Pia de Catalunya

ACTUALITAT
PREMI ILURO 2006
El Premi Iluro 06 de monografia històrica,
convocat per Caixa Laietana de Mataró,
destaca, amb un accèssit, el treball del
P. Florensa, anomenat «El P. Jacint Feliu Utzet
(1787-1867), protagonista de la restauració de
l’Escola Pia a Espanya».

CO·LABORACIÓ ENTRE EL
CFTE I El RCD ESPANYOL
Els alumnes del CFTE de l’Escola Pia de
Catalunya, que s’estan formant per obtenir el
títol de tècnic d’esport en futbol, podran
realitzar el seu període de pràctiques a l’escola
de futbol del RCD Espanyol de Barcelona. Des
d’aquí volem agrair a l’escola de futbol del
RCD Espanyol i al seu director l’Albert
Villarroya la seva predisposició i col·laboració.

PROJECTE ÈXIT AL
CALASSANCI
Aquest setembre, ha començat a l'Escola Pia
Calassanci, fruit d'un conveni signat amb la
Fundació Èxit, un projecte d'intervenció sòcio laboral per a joves en risc d'exclusió social.
L'acció formativa consta de tres fases: a)
realització tallers prelaborals; b) formació
professionalitzadora; c) seguiment actiu de la
inserció. Les accions del projecte es
desenvolupen als nous locals del carrer Lledó.

PONT JOVE,
L'Escola Pia de Catalunya, en col·laboració
amb el Pla de Majors de 18 anys de la
DGAIA, promou noves accions educatives
dirigides a joves extutelats. Aquests joves
viuen temporalment, en un pis on, sota el
seguiment de l'equip educatiu, han de
consolidar la seva pròpia autonomia.
Actualment es compta amb dos pisos per a
noies i quatre pisos per a nois. Aquest és el
resultat del treball iniciat, fa vint anys, amb
els primers acolliments.

IV SEMINARI DE LA
FUNDACIÓ INFORM
El passat 16 d’octubre es va celebrar a Manlleu
el IV Seminari de la Fundació INFORM,
entitat que engloba el conjunt d’empreses
simulades de Catalunya, entre les quals, hi ha
les nostres escoles de Granollers, Mataró i Sant
Antoni. La participació dels nostres centres va
ser complerta amb monitors i coordinadors
dels diferents programes SEFED i va servir per
presentar la nova proposta de Avaluació inicial
del SEFED.

TROBADA SANT JOSEP DE
CALASSANÇ
El dissabte 25 de novembre va tenir lloc la
Trobada Commemorativa de Sant Josep de
Calassanç, a l’Escola Pia de Terrassa, adreçada
al personal d’administració, secretaria i
recepció de les nostres escoles. L’acte va
començar amb l’actuació del Cor Calassanç,
dirigit per la Sra. Teresa Marçal. A continuació
el Sr. Joan Vila, Secretari General i,
posteriorment, el Sr. Antoni Burgaya, director
de l’escola, van dirigir unes paraules als
assistents. La trobada va finalitzar després de
dinar.

HA MORT EL
P. CALASSANÇ BALAGUÉ
La vigília de Tots Sants, va morir el P.
Calassanç Balagué, escolapi de sobres conegut
per les seves activitats docents i literàries. Fou
director de diferents col·legis de Catalunya,
com Tàrrega i Olot i va fer llarga estada a
Igualada. Autor de diferents llibres de tema
educatiu i d’aprofundiment cristià, fou
col·laborador assidu a diaris i revistes de les
poblacions esmentades. De segur que Déu li ha
donat el premi merescut per la seva llarga
dedicació als infants i joves i les seves famílies.

VESPRES CIENTÍFICS
Escola Pia Nostra Senyora – Diputació,
277 Barcelona,
Molt baixes temperatures, 19 de gener a les
20:30h
Física Pop (10 anys), 16 de febrer a les
20:30h

CICLE DE CONFERÈNCIES
Escola Pia de Terrassa – Col·legi 12,
Terrassa«
Trastorns dels comportaments alimentaris»,
11 de gener a les 20h
«Noves adiccions .Les tecnologies són bones o
dolentes?» 14 de febrer a les 20h

PREMI JOAN PROFITÓS
El premi “JoanProfitós” d’assaig pedagògic
2006 ha estat “Ensenyar història: l’aportació de
Simone Weil” del Sr. Josep Otón i Catalán. El
jurat ha fet menció honorífica a l’obra
“Programa d’intervenció per a la gestió dels
conflictes vers una escola democràtica” de la
Sra. Gemma Silvestre i Castejón. El lliurament
de premis va tenir lloc el dia 15 de desembre
dins de la Festa de la Lletres Catalanes de la Nit
de Santa Llúcia, que organitza Òmnium
Cultural.

14
15

CONTRAPUNT

AGENDA

A la recerca de la recerca
a l’escola

DESEMBRE 2006
13 · Reunió comitè (15-17h)

Qui ho diu que no fem recerca?
Hi ha l’escola del «tot sabut». Allò que cal que l’alumne aprengui ja està en el manual, que
estableix alhora ordre i moment. No cal inventar gaire i ben poc descobrirem. Potser
podrem escollir el llibre de text. El més ben estructurat, el més clar, el més complet, ... Al
centre de l’escola, doncs, els llibres.
Hi ha també l’escola de la «metodologia única» (que pot ser l’anterior o no). Aquí cal ser
ben fidels a les orientacions didàctiques establertes i a les maneres de fer fixades. Qualsevol
aprenentatge es vehicularà amb els mateixos paràmetres. No cal recercar res. Tot pivota
entorn del docent, bon didacta.
En canvi, hi ha l’escola que resta oberta a l’experiència dels alumnes, que fins els posa al
centre del procés d’aprenentatge. I, naturalment, comença sempre amb la pregunta: «i tu,
d’això, què en saps?» I després ve: «i què en voldries saber?» Les respostes es posen en comú
i es debat sobre com ho podem fer per esbrinar allò que volem saber. I, quan l’edat ho permet, podem fer suposicions (petites hipòtesis) de què passaria si, de si seria com, se si
podria esdevenir-se que, ... Hi ha incertesa i expectativa. Però també molta potencialitat
de riquesa.
Ja ho sé, benvolgut/da company/a, que he fet caricatures. I que la realitat és més complexa. Però els models són diferents. I només en el darrer hi pot haver recerca. Només des
d’unes certes posicions d’entrada es pot transmetre la idea que el coneixement i la capacitat d’aprendre es construeix. És a dir, que tot nou aprenentatge comporta una certa reestructuració del que ja hom sap, per poder-lo fer efectiu (funcional en diuen els experts) i
base de nous possibles aprenentatges (significatiu). Només pot fer recerca el qui ja sap,
però essent conscient que el seu saber és sempre provisional, limitat o fragmentari.
Potser també és un tema d’actituds. Si el docent es posiciona com el referent segur, ¿podrà
admetre que una prova que l’alumnat faci surti un pèl diferent de com havia previst, perquè hi ha alguna variable que no ha pogut controlar? Tota recerca, per simple que sigui,
però sobretot ara que vivim inundats d’informació de baixa qualitat i molt banal, té dosis
d’incertesa i d’atzar. La gran feinada que ens ve a sobre, precisament, és reconduir, ajudar
a classificar, proposar criteris de valoració i ajudar a la presa de decisions.
Gosaria dir com la vida mateixa. La de cada persona. ¿No és una recerca del seu sentit, de
la seva orientació i de la seva transcendència? ¿No som els éssers humans elements en
recerca permanent per interpretar els batecs, els dubtes, els anhels, les esperances, les
opcions, les finalitats, ...; tant en el pla personal com en el col·lectiu immediat? L’actitud
de recerca – i algunes ni que siguin petites experiències – ens ‘vacuna’ contra el camí fàcil,
contra la moda estrafeta, contra el dogmatisme, contra els sectarismes! Potser com la recerca del Déu de Jesús, la de la bondat i la justícia, la de la joia i el sentit del cor.
El nostre drama seria que tota la nostra màxima recerca fos la d’endevinar com podem
motivar l’alumnat avui.

Zum-zum

Papers gener-febrer

Avaluació: aturar-se a
pensar per decidir bé

14 ·
21 ·
25 ·
26 ·

Formació docents d’educació física
Reunió grups de projecte (15,30-18h)
Darrer dia del 1r trimestre
Nadal
Sant Esteve

GENER 2007
1 · Cap d’any
6 · Reis
8 · Inici del 2n trimestre
11 · Reunió grup «Cultura Religiosa primària»
(15,30-18h)

17 · Festiu a Vilanova i la Geltrú
18 ·
19 ·
22 ·
23 ·
24 ·
23 ·
25 ·
26 ·
31 ·

Formació docents d’educació musical
(15,30-18h)
Reunió grups de projecte (15,30-18h)
Formació «Entrevistes d’avaluació»
(9,30-13,30h)
Formació «Habilitats Socials» (9,30-17)
Formació «Habilitats Socials» (9,30-17h)
Formació «Habilitats Socials» (9,30-17h
Reunió responsables d’extraescolars
(15,30-18h)
Reunió grup «Cultura Religiosa primària»
(15,30-18h)
Formació «Entrevistes d’avaluació» (9,3013,30h)
Reunió responsables intercanvis i progra
mes internacionals (15,30-18h)

Des del Consell de
Redacció de Papers
us volem desitjar un
BON NADAL!

