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EDITORIAL

Som una illa?
De Robinson Crusoe n’hi ha pocs al nostre Planeta Terra,
persones que visquin soles sense cap relació amb altres en
trobaríem poques.
La vida de les persones sovint es basa en les relacions.
Necessitem anar a comprar perquè hem de menjar, vestirnos, adquirir llibres... i moltes altres coses. La llista és sovint,
inacabable.
Però necessitem sobretot comunicar-nos. Encara que sigui
escrivint notes a la nevera, que el pare o la mare trobarà i que
ben segur que ens contestarà. Naturalment, és més agradable seure a taula junts i intercanviar tot allò que ens està passant a la nostra vida, en el nostre dia a dia. Exposar els punts
de vista, escoltar els dels altres i potser, fins i tot, arribar a
alguna conclusió que ens pugui ajudar en la nostra vida.
En aquesta relació que tenim cada dia els humans entre nosaltres hi poden intervenir moltes persones: des del quiosquer
que ven diaris, la fornera que ens dóna el pa a les mans, la castanyera que ens cou castanyes, la senyora que ens fa una pesada de cigrons, el noi que va amb bicicleta pel carrer, s’atura i
ens pregunta quina hora és, la senyora que porta el cistell ple
i li cau una bossa a terra... cada dia ens podem trobar moltes
i diferents persones amb les quals podem comunicar-nos amb
un gest, una paraula o una mirada. Vivim junts, vivim en relació, es diu en societat. Necessitem dels altres.

Quan hem de parlar sabem que hem d’aixecar el braç, sense
parlar i esperar que ens toqui, i no sempre pot ser. Quan
escoltem, hem de mirar qui parla, sense tenir res a la mà i
naturalment sense parlar. Quan treballem en grup tot això
també ho hem de complir i facilitar que tothom pugui intervenir. Al pati compartim el joc sense barallar-nos i deixem
participar tothom. Si tenim problemes hem de saber escoltar-nos per arribar a solucionar els conflictes, i si hem de
demanar perdó ho hem de fer. Però amb l’esforç de fer-ho
millor la propera vegada.
A l’aula també necessitem l’ordre que ens ajudarà a trobar les
coses quan les necessitem. Si tots hi col·laborem les feines es
faran més àgilment, sense entrebancs.
Pensem un moment en la vida al carrer. Hi ha papereres
(neteja), contenidors (reciclatge), semàfors (ordre), voreres
(vianants), calçada (vehicles), parcs i jardins (oci), biblioteques, museus, cinema (cultura, oci)... i més coses. I cada una
d’elles necessita d’unes normes perquè tot rutlli, tot funcioni el millor possible.

Ara, el nostre món passa per l’aula i l’escola moltes hores.
Estem amb els companys i companyes moltes estones i de
moltes maneres. A vegades hem d’escoltar el mestre o a la
companya, a vegades hem de fer una pregunta, a vegades treballem junts per aconseguir un objectiu comú (qualsevol
d’aquells treballs que necessita de la col·laboració de tots o
d’uns quants).

La nostra classe necessita de tots perquè tots en sortim beneficiats en les feines de cada dia. La teva col·laboració és molt
necessària. Només tots junts, complint aquestes petites normes i l’esforç personal en les coses de cada dia (neteja, ordreagenda) ens pot ajudar a superar moltes muntanyes (obstacles que a vegades ens poden semblar impossibles d’aconseguir).
Cal que cadascú faci petits passos per millorar. Recordes allò
de: «Els petits passos són poderosos»
Formem una xarxa. Podem millorar, però cal l’esforç!

En aquest espai hi ha unes normes que estan pensades perquè tots en sortim beneficiats. El silenci ens ajuda a pensar
millor, a concentrar-nos, i a treballar, sobretot, més relaxats.

Miquel Montoriol
(carta adreçada als alumnes)
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PER MILLORAR

askriura ve, x ke?
Ja fa temps que corre per Internet un text com el següent:
«Una uvinsetirat sreoisa ha dsceobret que no hi ha
cap ncesesaitt d’erisucre bé. De fet, sblema que
némos cal que la prrmiea i l’útmila lrelta de cdaa
paarlua eusgtiin ben psodeas pqeurè pguuem dsfarexir un mtgissae. Presonmealnt ho tbroo inrcïbele...»
I els missatges del mòbil en què l’estalvi de caràcters arriba
a l’extrem semblen confirmar també aquesta hipòtesi:
escriure bé no fa cap falta.
Tanmateix... (hi havia d’haver un tanmateix, oi, després d’aquesta introducció tan poc adequada a l’objectiu d’una
revista adreçada als mestres, precisament els professionals
que breguen tantes hores perquè els nois i noies acabin
escrivint raonablement bé); i tanmateix, dèiem, escriure bé
és important. I, doncs, ensenyar a escriure bé és important.
Podríem ara mirar de recórrer a arguments filosòfics, pedagògics, fins i tot fisiològics, que ens confirmessin això que
acabem de dir i que els lectors d’aquesta revista ja sabem
prou bé. Però potser el factor més important de tots, de
vegades no és prou tingut en compte: només cal escriure bé
si així ho volen les persones implicades en un acte de comunicació concret. O, dit d’una altra manera, és l’objectiu que
ens marquem en establir una determinada comunicació allò
que justifica que utilitzem o deixem d’utilitzar uns determinats recursos més o menys elaborats.
Si l’única pretensió que tenim en establir una comunicació
és, per exemple, confirmar a una persona que ens parla que

l’estem escoltant, sovint no caldrà ni que parlem: amb el
gest que fem ja li ho estem dient. Si l’únic que pretenc en
un cert moment és fer avinent a un amic de classe que penso en ell, o que l’enyoro, o que m’estic avorrint, probablement en tinc prou de fer-li «una perduda»: sense dir res, puc
haver dit força coses. En el canal escrit, ens passa el mateix,
més o menys: la qualitat que ha de tenir el que escrivim
dependrà de l’objectiu que perseguim en escriure.
La gràcia, probablement, seria saber transmetre als alumnes
el gust que pot arribar a representar el fet de disposar d’una
immensa font de possibilitats d’enriquir amb matisos la
nostra comunicació i d’adequar-la a totes les circumstàncies.
Escriure bé, doncs, és important perquè les persones som
animals comunicatius, que ja des del naixement no sabem
estar ni deu segons en aquesta vida sense expressar als qui
ens envolten que no estem prou bé, i que per això plorem.
I és important perquè és fantàstic disposar d’aquesta eina
tan rica i saber-la fer servir, com és fantàstic saber pintar i
fer servir un bon pinzell; com és fantàstic tenir una bona
veu i cantar; com és fantàstic disposar de bones eines per
treballar...
Si aconseguíssim encomanar als nois i noies una mica d’aquest entusiasme per aprofitar millor un recurs que tenen
tan a l’abast, segurament estaríem en el millor camí per ferlos interessar per les convencions gràfiques, l’ortografia, la
gramàtica, la sintaxi i totes aquestes coses que alguns adults,
pobrissons, encara pensen que són tan pesades. Però si són
fantàstiques...!
F. Xavier Fargas Valer

2
3

27762_Papers 84:13887/457/Papers 68

22/2/08

15:06

Página 4

ENTREVISTA

Educar en comunicació: de l
Parlem amb
Sóc i he exercit de mestra durant molts anys. I tot i que ara em dedico a la comunicació interna
d’una empresa audiovisual del sector públic, sóc actriu de doblatge, teatre, cinema i televisió.
He seguit cursos d’interpretació, de veu i cant, de dansa i de doblatge.
Vaig crear i dirigeixo un grup de teatre infantil i juvenil, amb els que gaudeixo de les meves dues
passions: el teatre i la pedagogia.
Com actriu de televisió, he participat en diferents tv-movies «Dues dones», «Tempus fugit»,
«Presumptes implicats» d’Enric Folch i a les sèries «Laberint d’ombres», «Sitges» i «El cor de
la ciutat».
A Catalunya Cultura, vaig dirigir i realitzar els programes de ràdio «Patim, patam,
patum», «Interrail», «El Trencaclosques» i «Teatre a les quatre» (Premi Butaca al
millor mitjà de difusió teatral 2005).
A Catalunya Ràdio, he estat diverses temporades interpretant una
poesia diària en el programa «Catalunya Nit», de Gaspar
Hernández, amb qui també he col·laborat en la versió d’estiu d’«El
matí de Catalunya Ràdio» com a redactora.
Juntament amb Emma Quadrada i Toni Martín, sóc responsable del
guió, interpretació i dramatúrgia de l’espectacle «Res que no sigui de
franc», amb textos de Wislawa Szymborska.
Des de fa dues temporades, volto per les escoles amb «Kasumai
Àfrica» un muntatge audiovisual de creació, amb contes africans.

 Educar en comunicació, ho tinc molt reflexionat... molt important i
molt descuidat. Eduquem amb eines, però no les aprofitem per educar
habilitats, capacitats...les seves potencialitats per comunicar-se. 
 ...les eines no afavoreixen més o menys la comunicació o
l’aprenentatge de la comunicació. No ens hem de perdre en
les eines quan, en el fons, per comunicar sentiments,
sensacions... no en calen gaires. 

Contes de l’Àfrica, per què?

Els meus germans –l’Enric i en Josep
M.– hi han viscut molts anys. Vaig
tenir la sort de poder-hi anar, solament
una vegada i... realment l’Àfrica «pilla»
bastant, et quedes diferent, amb una
sensació diferent... et quedes amb la
gent, t’adones que hi ha una manera
diferent de viure. Ens pensem que la
nostra manera de viure és fantàstica,
que ens l’hem organitzat molt bé, que
la societat del benestar és allò a què
podem aspirar... el Senegal té aquell
punt que no és exactament pobre, sinó
que és molt senzill, viuen amb molt poc
i amb molt d’afecte els uns pels altres...

això, és el que em va lligar més a l’Àfrica! T’adones que els que hi han viscut,
arriben a aquest estat de generositat...
de compartir aquesta estimació molt
forta amb la gent d’allà, queden com
molt enamorats els uns dels altres...
I... els que t’escolten, què t’expliquen?

Em deixo portar per la resposta de la
gent, tant si són molt petits com si són
de batxillerat. M’agrada molt quan els
«nanos» al final, et diuen que s’ho han
passat bé, que els han agradat molt els
contes, que són contes molt macos. En
un dels «bolos» més complicats, on
semblava que els «nanos» estaven

menys atents, més dispersos, una mica
conflictius... van ser ells –normalment
són els metres els que em demanen els
textos per poder-los treballar després–
els que em van demanar els contes, em
van dir si els hi podia donar el text! Un
«nano» que segurament té moltes dificultats a nivell de llengua que per llegir et demani un text escrit...!? Em va
arribar molt endins.
La forma, el fons o tot plegat?

Tot plegat. Peco molt de pensar més
en la forma que en el fons. Quan tinc
alguna cosa amb la que podríem fer un
espectacle, sempre en veig més la for-

27762_Papers 84:13887/457/Papers 68

22/2/08

15:06

Página 5

e l sentiment a la tecnologia
Carme Canet
ma. Sempre penso primer en els decorats... quan vaig començar a muntar
els contes de l’Àfrica, em vaig inspirar
ens uns dibuixos animats –que en
aquell moment estava doblant– que
m’agradaven molt, eren ninotets
barrejats, com si fos el cabàs de les
joguines... la meva primera idea va ser
pensant en la forma. Els contes ja els
tenia, ja tenia el fons.

guer, el pediatre... – tots els que entren
en contacte amb els nens han d’ajudar
que s’expressin, que es comuniquin.
Moltes vegades els fem callar –pares i
mares també– i parlem per boca d’ells i
actuem en nom d’ells. Sóc una gran
observadora dels «nanos», m’agrada
molt jugar a mirar-los... i t’adones que,
senzillament, tenen ganes de comunicar, d’estar amb tu, de relacionar-se...

M’entens o m’explico?

És possible no comunicar-se?

Sempre procuro explicar-me... jo crec
que la gent ja entén, ja...

És impossible! La no comunicació ja és
comunicació... si no ens comuniquem
és que ens estem comunicant per dir
que no ens comuniquem.

Educar per comunicar, comunicar
educant...què podem fer a l’escola?

Educar en comunicació, ho tinc molt
reflexionat... molt important i molt
descuidat. Eduquem amb eines però
no les aprofitem per educar habilitats,
capacitats...les seves potencialitats per
comunicar-se. Els ensenyem a escriure, els ensenyem a parlar, els ensenyem
llengua, els ensenyem plàstica... i després, quan som grans, no tenim l’habilitat per comunicar-nos bé, preferim
evadir els problemes perquè no sabem
com explicar-nos què ens passa, no
sabem com fer-ho per no fer mal a
l’hora de parlar... és en aquí on hauríem de treballar més la comunicació.
Trobar eines en nosaltres mateixos per
dir el que pensem, per descobrir-nos
nosaltres mateixos i treure de nosaltres
més potencial de comunicació.

Que tinguem més eines vol dir que ens
comuniquem més o millor?

... què podem fer a l’escola?

Amb les noves eines... sorgeixen noves
maneres de comunicar sentiments...

És molt complicat. No sé si s’ha de fer
a l’escola. No m’agrada carregar a l’escola tot el que s’ha de fer. Crec que tots
els adults –els mestres, els pares, el boti-

En absolut! Tot i que estic molt implicada en el tema d’educació en comunicació, defenso que les escoles estiguin ben dotades de mitjans audiovisuals –la nostra societat, ara, té unes
eines molt fàcils i molt assequibles per
tothom–. És cert que a l’escola, és on
cal aprendre aquestes habilitats més
mecàniques i tècniques, per aprendre a
fer-les servir en una societat que s’està
tecnificant, per conviure-hi i dominarles; les eines, per si mateixes, no afavoreixen més o menys la comunicació o
l’aprenentatge de la comunicació. No
ens hem de perdre en les eines quan,
en el fons, per comunicar sentiments,
sensacions... no en calen gaires.

Sí i, a més a més, hi estic molt a favor.
No podem parlar de faltes d’ortografia
en el llenguatge del mòbil –no deixa de

ser una mena de taquigrafia que permet comunicar ràpid– i sí que podem
parlar de ganes de comunicar-se. He
vist coses que m’han agradat: abans, els
nens petits, anaven de colònies perquè
els convenia als pares, després es feien
grans i deixaven d’anar-hi. Ara són els
grans que demanen, als pares, d’anarhi i després volen ser monitors! Gràcies
que durant tot l’any, han mantingut la
comunicació i s’han relacionat per mitjà del messenger amb un grau d’intimitat alt. Tenim famílies amb pocs
fills, no podem aïllar-los, hem de deixar que es comuniquin i es relacionin
amb els iguals. Compartir aquests
espais amb ells, com a educadors, ens
pot permetre estar més al cas de la seva
evolució, sense que això vulgui dir que
no sabem o deixem de comunicar-nos
d’una altra manera. També demana
acceptar que la resolució dels conflictes
no sempre passa o ha de passar pels
adults i que, entre ells, també s’ajuden
i generen recursos.
Fes-nos una pregunta per pensar-hi?

Els nens, quan tenen temps per pensar?
Si haguessis de triar una paraula?

M’agraden molt les paraules i l’etimologia. Us en diré dues: xalest, significa
divertit –la porto fa molts anys amb
mi, és el nom que li vam posar al primer grup de teatre; l’altra: Trapezi –el
nom que hem posat a l’últim projecte
professional–, és una paraula sonorament molt maca i significa treballar
molt i en equip, crear harmònicament,
acceptar riscos i llançar-t’hi.
Gràcies Carme
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RECULL PEDAGÒGIC

Escoltar per aprendre, comunicar pe r
Expressar més enllà del gest i de la par
LLEGIR ÉS PENSAR:
PROJECTE DE
MILLORA I
ESTIMULACIÓ DE LA
LECTURA A CICLE
INICIAL
Marta Sardà Escolà
Carme Español Guasch
Logopedes de l’Escola Pia de
Vilanova i la Geltrú

Els estudis han mostrat, en les darreres
dècades, que la lectura és primordialment una habilitat lingüística, contràriament a la noció popular que creu
que és una habilitat visual.
El risc de patir problemes de lectura en
els nens amb problemes de parla i llenguatge és molt elevat (entre 40% i
90%) (Catts, 1993).
En el procés lector tenim tres grans
fases:
- Fase visual: reconeixement gràfic.
- Fase de conversió: de visual-gràfic a
fonològic-lèxic, reconeixement i
acceptació lèxica.
- Fase de conversió del lèxic al significat aïllat i amb context.
Les fases estan encadenades i es realitzen en cascada, per tant, reben
influències de l’activitat anterior i de
les expectatives de la següent. Les fases
depenen de l’estat de motivació i atenció, activant més o menys recursos
cognitius: llegir és pensar guiat per
gràfics. Podem dir que quan llegim
estem pensant, però guiats per signes
gràfics.

Tenint en compte aquest marc teòric,
el curs passat vam iniciar una experiència a primer i segon curs de cicle
inicial d’estimulació del procés lector,
així com de prevenció i de detecció de
les dificultats que poguessin sorgir.
Durant els dos primers trimestres, el
treball es fa amb tot el grup classe.
Pel que fa a la comprensió del llenguatge, fem jocs sobre els diferents
camps semàntics (vocabulari), per
exemple: en un temps determinat,
anomenar el màxim de noms d’animals, fruites, ciutats, peces de roba... I
per treballar les estructures del llenguatge fem jocs sintàctics, per exemple: donem una paraula (substantiu) i
el nen ha de dir una frase curta, ho
anomenem «pensament sobre la
paraula».
En el reconeixement de paraules per
treballar la consciència fonològica i
descodificació: «desfem, fem i refem
paraules», per exemple: dir el nombre
de síl·labes que té una paraula, anomenar paraules que comencin per una lletra determinada, substituir una lletra
per una altre, lletrejar paraules, dir la

lletra amb què
comença una paraula, amb què acaba o
la del mig; paraules
encadenades,
rimes...
Totes aquestes habilitats lingüístiques es
treballen mitjançant
activitats motivadores, lúdiques i dinàmiques, que al
mateix temps reforcen la capacitat d’atenció i memòria.
Moltes de les activitats es fan oralment. Els nens i nenes s’han d’escoltar,
esperar i respectar el seu torn de paraula i intentar no repetir-se.
És gratificant comprovar com s’ho
passen de bé amb els diferents jocs. En
un dels jocs fonològics, a una paraula
donada, li hem d’eliminar la síl·laba
del mig, és emocionant veure les cares
de sorpresa en adonar-se’n que, a vegades, surt una nova paraula amb significat (per exemple: car- pe- ta, sense
«pe», obtenim car-ta).
Durant el tercer trimestre, amb els
nens i nenes que tenen més dificultats
lectores, es fa un treball en petit grup
adient a les seves necessitats. Es tornen
a repetir algunes activitats que no
s’han assolit.
Valorant i comprovant l’efectivitat d’aquestes activitats trobem que:
A curt termini, podem observar, quan
acabem l’activitat, les dificultats que
sorgeixen individualment o en grup, i
es pot fer una posterior intervenció.
A llarg termini hi ha una millora en les
capacitats lingüístiques que repercu-
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e r construir junts
araula
teix directament en la lectura, on s’observa que tenen més fluïdesa lectora i
per tant, també millora la compressió
lectora.
Per finalitzar, volem agrair la col·laboració de les tutores de cicle inicial, pel
seu interès i suport; elles fan que
aquestes activitats es vagin repetint en
diferents moments de la classe (després d’alguna activitat concreta, els 5
minuts abans de sortir...) i això fa que
tot el procés sigui més efectiu. El nostre proper objectiu és animar als pares
a que ho portin a la pràctica com a
jocs habituals, per exemple quan es va
en cotxe. No recordeu haver jugat
alguna vegada al «veo, veo...»?
Des d’aquí voldríem fer una proposta
a les logopedes de les Escoles Pies per
intercanviar experiències que es realitzen a les diferents escoles. Aquests són
els nostres correus:
marta.sarda@escolapia.cat i
carme.español@escolapia.cat

APROPEM-NOS A LA
PSICOMOTRICITAT
Isabel Galarza
Escola Pia Moià

La pràctica psicomotriu és una manera concreta d’entendre l’infant com a
ésser total. Algunes persones en diuen
educació física. Hi ha un component
bàsic en les dues activitats que és el
moviment a partir del suport corporal,
però el sentit de les dues pràctiques és
força diferent. El que persegueix la psicomotricitat és poder atendre les
necessitats que manifesta l’infant a

partir de la seva expressivitat somàtica
–emocional, socio-afectiva, motriu i
cognitiva– tenint cura de respectar
aquesta totalitat.
Generalment, el tractament escolar
que es fa de la psicomotricitat és dirigir, controlar i racionalitzar el moviment. D’aquesta manera no sempre
s’assegura la implicació emocional.
Tampoc no es permet que aflori a l’exterior, la manifestació del cúmul de
característiques de la seva història. Es
fa, per tant, molt difícil poder-hi incidir significativament.
La pràctica psicomotriu es pot concretar en tres objectius:

6
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• obrir l’infant a la comunicació;
• potenciar la seva capacitat creativa;
• accedir al pensament operatori.
Obrir l’infant a la comunicació vol dir
oferir-li vies de comunicació i expressió –tant visual, com olfactiva, gestual,
tàctil...– per tal de facilitar la relació
amb el món que els envolta: persones,
objectes...
Potenciar la capacitat creativa quan
l’infant pot abocar totes les vivències
que porta a dins. Podrà, d’aquesta
manera, estructurar una situació més
personal, més d’acord amb la seva
manera de ser. Construirà i expressarà
la seva interioritat de manera més
genuïna, afavorint el descentrament.
El pensament operatori inicia un procés cada cop més evolucionat, fins arribar a permetre accedir al pensament
abstracte.
Les estratègies per aconseguir aquests
objectius tenen a veure amb un siste-

ma d’accions. Intervencions que fem a
la sala per modificar situacions que en
ella es produeixen i dirigir-les cap a
situacions més riques, més evolucionades. Així es permet facilitar la vivència
del plaer a partir del moviment, la
comunicació, l’expressió creativa de les
capacitats de cadascú. Aquestes modificacions afecten, per exemple, la distribució de l’espai, l’organització del
temps, les verbalitzacions sobre les
accions dels infants, la canalització de
situacions agressives, la provocació
davant situacions d’inhibició, totes
aquelles intervencions que d’alguna
forma estableixen diferenciacions en
les accions dels menuts. Aquestes esde-

27762_Papers 84:13887/457/Papers 68

22/2/08

15:06

Página 8

RECULL PEDAGÒGIC
vindran més estructurades, afavorint la
comunicació i l’expressió d’una forma
cada cop més matisada i creativa.
Un sistema d’actituds es concreta a
grans trets, en la capacitat d’escolta de
l’infant –la mirada, la postura, el silenci, el gest, la relació amb els altres, els
objectes...–. També es concreta en oferir-li un marc de seguretat física i emocional. La llei de la sala dóna seguretat.
Llei que no vol dir autoritarisme, sinó
normes per tal que se sentin a gust i
ningú no caigui en un cert despotisme, o bé perquè trobin els seus límits i
no es perdin en les accions. La capacitat de situar-se dissimètricament
davant d’ells –no en el mateix nivell,
però si com a punt de referència i de
recolzament–. En definitiva, ens
posem fora de la seva acció però arribant al sentit profund d’aquesta, establint una relació empàtica. És un
objectiu a assolir amb tots els infants
que si bé no solen manifestar actituds
patològiques, sí poden manifestar
diferents graus d’agressivitat, d’inhibició, de gelosia, de competitivitat, d’apatia...
La pràctica psicomotriu contempla
l’infant en la seva totalitat i l’evolució
de l’escola es va situant cada cop més
amb el disseny d’aquest plantejament.

UN, DOS, TRES....
S’OBRE EL TALÓ
Joi Casajuana i Viciana
Escola Pia de Terrassa

Una experiència d’un crèdit variable
de teatre que es realitza a l’Escola Pia
de Terrassa amb alumnes de 4t d’ESO.
Per què un crèdit variable de teatre?
La idea va sorgir de la necessitat de
tenir un espai propi, on fos possible
treballar l’expressió oral i corporal.

Aquestes competències eren tractades
principalment en les matèries de llengua catalana, castellana o idioma
estranger, però sempre s’havien de
compartir amb moltes altres activitats.
Sovint, els alumnes tenien problemes a
l’hora de comunicar una idea en
públic i els mancaven els recursos
necessaris per fer-ho.
Per un altre costat, també teníem un
bon grup d’estudiants molt interessats
pel món del teatre i que aprofitaven
qualsevol moment per poder-se
expressar.
Objectius
El principal objectiu que ens varem
plantejar va ser el de millorar l’expressió oral de tots els alumnes, des dels
més tímids fins als més llançats. Aquí
hi entraria la qüestió del «com» i del
«què», és a dir, com ho hem de fer perquè se’ns entengui i se’ns senti millor,
com treballem la veu i també què
volem comunicar.
Molt lligat a l’expressió oral trobem
l’expressió corporal, el cos com a eina
de comunicació i d’expressió. Aquest
és un dels aspectes més difícils de tre-

ballar. El domini i el control dels nostres gestos no és un afer fàcil, i menys
quan estem parlant d’adolescents en
els quals la imatge corporal que donen
o que voldrien donar és bàsica per a la
seva autoestima.
Per tal de poder donar un ventall de
possibilitats més ampli, es va plantejar,
també, dotar als alumnes d’uns eines
teòriques sobre coneixement de tècniques teatrals.
No volíem desvincular el que estàvem
fent a l’aula de tot el passat teatral. És
per això, que un altre objectiu, va ser
el d’estudiar una mica la història del
teatre des de la prehistòria fins a l’actualitat. D’aquesta manera vèiem com
les expressions més primitives del teatre les trobàvem encara avui en dia a
les obres en cartellera.
I per acabar, no podíem deixar enrere
un altre objectiu, el de gaudir fent
teatre i el de sentir-se bé formant part
d’un grup, que és més que un grup
d’alumnes que estudia unes assignatures, és un grup de companyes i
companys que comparteixen experiències, emocions, nervis, alegries i
il·lusions.
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Metodologia
La metodologia utilitzada és molt
variada. Durant el primer quadrimestre treballem més en general per tal de
fer una immersió en el món del teatre.
Seguim un procés cronològic i a partir
de la teoria sobre la història del teatre
anem buscant les diferents activitats
d’expressió. Així per exemple quan
vam treballar el teatre clàssic i es va
parlar de la utilització de les màscares,
vam aprofitar per confeccionar-ne
nosaltres a l’aula seguint diferents
patrons i fer exercicis d’expressió corporal amb elles. També relacionat amb
el teatre clàssic, els alumnes van fer
exercicis d’improvisació a partir d’un
tema donat i situats dalt de l’escenari
en semicercle, en forma de cor, imitant els cors clàssics.
La part dedicada a la teoria ocupa una
porció mínima. La major part del
temps és pràctica. Aquesta la realitzem
de forma individual, passant cada
alumne a realitzar l’exercici davant la
classe, en petits grups o bé tota la classe a l’hora.
Treballem tant la paraula com el gest i
els textos poden ser preparats per ells,
poden ser fragments d’obres teatrals o
bé basats en la improvisació.
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En el segon quadrimestre seguim treballant així, però tenint com a objectiu
la representació davant un públic d’una obra o obres. És en aquest moment,
quan ja hem de parlar de disfresses,
decorats, so, llum...
Un altre aspecte important és que la
majoria d’activitats acaben amb una
avaluació per part dels alumnes i
sovint, després d’aquesta avaluació,
oral, els nois avaluats repeteixen l’exercici intentant millorar els aspectes
comentats.
En quant a l’espai de treball, combinem l’aula amb les taules situades com
en una classes convencional, l’aula
situant les taules de forma circular,
una petita sala sense taules i la sala de
teatre de l’escola.
Orientació
Aquest crèdit variable va adreçat a
alumnes de 4t d’ESO de diferents
tipologies. Tenim alumnes que han
vingut perquè els agrada el teatre i ja
n’han fet, en fan o en voldrien fer,
alumnes que volen millorar la seva
expressió oral, nois que volen vèncer la
seva timidesa i alumnes més indecisos
que pensen que aquesta pot ser una
bona opció.

Normalment tenim entre 25 i 28
alumnes i hem de limitar l’assistència
ja que és molt difícil treballar teatre
amb un nombre tan gran.
Col·laboracions i experiències
Vam començar aquest crèdit variable
de teatre ara fa tres cursos, al mateix
moment en què un altre professor de
música, l’Alberto P. Arbej començava
un altre crèdit variable, el d’informàtica musical. Per tal de donar més realisme a les obres s’hi han incorporat efectes especials i música. A l’hora de
representar les obres, els alumnes del
crèdit variable d’informàtica musical
són els encarregats de tots els aspectes
sonors i així poden posar en pràctica
tot el que han estat treballant.
El curs 2006-07 al grup de teatre hi va
col·laborar amb l’educació infantil. Els
alumnes petits havien estat treballant
valors a partir d’uns contes durant tot
el curs. Per tal de mostrar als pares el
que havien fet a classe i de tornar-ho a
reviure, el nostre grup va posar en
escena una adaptació de cinc contes.
Es van fer tres representacions, una per
a cada nivell d’infantil, davant els
alumnes, pares i mares, familiars i
mestres.
Finalment, aquest curs hem anat més
enllà en la implicació del grup de teatre i ens hem inscrit en el projecte de
«Caixa Escena», que pertany a l’obra
social de «La Caixa» i va adreçada a les
escoles.

LEARNING
LANGUAGES
Queralt Pintó
Escola Pia Sarrià-Calassanç

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç acaba
de posar en marxa un pla específic de
millora de l’aprenentatge de les llen-
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gües estrangeres. El pla s’estableix en
un període de set anys de durada
(2007-2014), i pretén augmentar la
qualitat pel que fa l’ensenyament i
aprenentatge d’idiomes, tant a l’escola
com a la certificació de la competència
lingüística dels alumnes per part d’organismes externs reconeguts.
Objectius a curt i llarg termini
A nivell de titulacions, la primera fase
del pla (2007-2011) contempla que
els alumnes acabin l’ESO capacitats
per superar el Preliminary English Test
(PET), en el cas de l’anglès, o el
Diplôme Approfondi de Langue
Française (DELF), en el cas del francès. L’escola ofereix, pels alumnes de
francès, l’Aula Europea; un itinerari
d’excel·lència de quatre anys de durada que s’ofereix a l’ESO, a un grup
d’alumnes prèviament seleccionats pel
seu alt nivell acadèmic i d’actitud, i
que inclou intercanvi lingüístic. En
acabar el batxillerat, la primera fase del
pla preveu que els alumnes que hagin
cursat l’Aula Europea, estiguin preparats per superar el nivell de First
Certificate in English (FCE) o equivalent.
Si s’assoleixen els objectius d’aquests
primers set anys, la segona fase del Pla
de Millora de l’aprenentatge de les

Llengües Estrangeres (2011-2014)
pretén que en acabar la primària, l’alumnat ja estigui preparat per superar
el nivell del Preliminary English Test
(PET), així com el First Certificate in
English (FCE) en el cas de l’ESO o el
Certificate in Advanced English
(CAE) en acabar el batxillerat, en el
cas dels alumnes que hagin cursat l’itinerari d’excel·lència.
Mitjans per dur a terme el pla
Una de les novetats que s’han posat en
marxa aquest curs és l’oferiment d’una
matèria curricular en anglès a secundària; els alumnes de primer d’ESO fan
l’assignatura de música íntegrament
en anglès, i de moment l’experiència

està sent molt satisfactòria. Entre d’altres mitjans per millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres es troben
també la incentivació per a la millora
de l’anglès pel professorat, l’expressió
en anglès durant la mitja pensió o l’oferiment d’una acadèmia d’idiomes en
horari extraescolar supervisada pel
Departament de Llengües Estrangeres
de l’Escola.
D’altra banda, a nivell de programes
internacionals (intercanvis, estades i
acolliments), a Educació Infantil s’ha
començat el Projecte Comenius
Nature: The inspiration for children’s
artistic activities, juntament amb escoles de Polònia, Hongria, Itàlia i
Finlàndia, i a l’ESO i al batxillerat
continuen els intercanvis amb Metz,
Montpeller i Holanda o les estades
d’estiu a l’estranger.
Amb més de deu anys d’activitat, els
programes internacionals tenen la
finalitat de contribuir al perfeccionament dels idiomes, a més de fomentar
la convivència i el coneixement de cultures i formes de vida diferents a les
nostres.
El Pla de Millora de l’Aprenentatge de
les Llengües Estrangeres comença amb
molta il·lusió per part del professorat i
dels caps del departament, i esperem
poder-ne veure resultats ben aviat.
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ESPIELL
Caminada per la pau
Cada any, pel dia de sant Josep de Calassanç, és tradició
que tots els alumnes que estan cursant 4t d’ESO a l’Escola
Pia de Catalunya facin una caminada en motiu de la pau.
1. 8h del matí, tots els meus companys i jo ens trobàvem
a l’estació d’autobusos de Tàrrega, a punt d’engegar la
sortida direcció Collbató. Tots plegats amb cares de
son, ben equipats pel fred, ben calçats i amb les motxilles carregades a coll, això sí, tots compartíem un mateix
objectiu: CAMINAR PER LA PAU.
2. Després d’una estona de viatge, vam arribar a l’esplanada de Collbató, lloc de trobada, situat als peus de la
muntanya de Montserrat
i per un dia la seu principal de la Caminada per la
Pau. Allà, els nois i noies
de totes les escoles Pia de
Catalunya ens anàvem
concentrant i esperant
impacients que ens anessin donant la sortida als
diferents grups per iniciar
amb il·lusió la pujada fins
a Montserrat. D’aquesta
manera doncs, vam
emprendre el camí cap
dalt, tots portant uns acolorits mocadors que els
companys de grup ens
havien d’anar signant o posant-hi una dedicatòria,
fomentant així les relacions amb altres nois i noies, que
poc a poc anaven coneixent i donant un toc de bon
humor al recorregut força cansat, però molt bonic.
3. Un cop a dalt el Monestir, vam anar entrant a la Basílica
per escoltar el cant del Virolai cantat per l’escolania.
Quin goig i quin silenci es fa en sentir aquelles veus. Un
silenci que ens conduïa cap a la reflexió del perquè d’aquella celebració i de la caminada en sí.

4. A continuació, ens varem anar trobant tots plegats a la
plaça del Monestir, on va tenir lloc l’acte de cloenda,
commemorant els 450 anys del naixement del nostre
fundador, donant una mica de color a l’acte amb els
mocadors ja signats i plens de bons records.
Sens dubte, va ser una dia diferent on vam fer palesos
valors com l’amistat, el companyonia, la solidaritat,
...poder adonar-nos que una pila de joves compartíem un
mateix objectiu, tot i conèixer-nos poc. Prèviament, tots
havíem fet un treball a les classes de
tutoria o de cultura religiosa adonant-nos així i fent evident a la gent
que ens envolta que si volem, podem
aconseguir la pau i podem demostrar
que si ens vam reunir per caminar
plegats un mateix camí, com era la
pau: educació per a tothom, podem
caminar per tots els camins, que dia a
dia ens anem proposant malgrat les
dificultats. Malgrat la pujada, el cansament, les pedres i els petits entrebancs que ens vam anar trobant al
llarg del camí, vam aconseguir plegats fer el cim a Montserrat. De la
mateixa manera doncs, podem anar
fomentant la pau i anar vencent les dificultats que ens trobem. Amb esforç, empenta i il·lusió es van aconseguint els
objectius proposats.
Xavier Vall, Marc Andreu, Míriam Camats
i Mònica Julià
Alumnes 4t d’ESO Escola Pia Tàrrega
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APUNTA'T A LLEGIR
EXPLORADORS DE LLIBRES
Recordeu el Pla d’exploradors iniciat el curs passat? Segur que sí!
El Grup d’Animació a la Lectura us
convida a continuar explorant amb
nosaltres fomentant, així, el gust
per la lectura tot descobrint nous
«llibres diferents».
Si voleu disposar del llistat complet
podeu demanar-lo als mediatecaris
o directors pedagògics. Als números 78- 79 i 80 de PAPERS trobareu la informació de com funciona
aquesta activitat, com la de les
«Maletes viatgeres». Al n. 83 el
balanç dels resultats de les escoles
que hi van participar, el curs passat.
Us animen a fer-ho, enguany. Crear
lectors engrescats s’ho mereix!

1R DE PRIMÀRIA

Tot comença quan un llop afamat,
que sempre està somiant amb un
deliciós estofat, rep la inesperada
visita d’una petita ovella. Però l’ovelleta no vol ser el sopar del llop,
vol ser la seva amiga...

3R DE PRIMÀRIA
Albo, Pablo; Quarello, Mauricio.
El Papu. Pontevedra: OQO, 2006
Una àvia amb tres nétes, una de
gran i educada, una de mitjana,
rondinaire i despistada i una de
petita petitona. Pel seu aniversari
l’àvia els hi volia fer un pastis, però
li faltaven ingredients i va enviar a
les nenes a buscar-los. Però el Papu
se les va menjar quan portaven el
menjar al celler.
Vols dir que acaba així?...

Casas, Lola. Ernest.
Editorial: Serres,

proposa de fer una excursió a la muntanya de les
tres coves d’amagat dels
pares. Hi van també els
seus tres cosins, l’aventura secreta és a punt de
transformar-se en drama...
Larreula, Enric. Marduix.
Barcelona: Editorial Cruïlla. (El
vaixell de vapor. Sèrie blava;
126).
Marduix és una bruixeta
que viu al bosc fent els
encanteris que va aprendre de la seva mare. Arran
d’un cop al cap va caure a
terra sense sentits i va perdre tots els seus poders.
Podrà la Marduix sobreviure a aquesta situació i
recuperar els poders?

CINQUÈ DE PRIMÀRIA
L’Ernest, l’animal més
fort i temut s’ha despertat amb una gana tremenda. Per calmar-la, escorcolla la
sabana i busca una presa. Quan per
fi la troba i està a punt de fer la gran
urpada, l’Ernest sent una veu que li
recorda coses que el rei de la seva
no ha d’oblidar mai.

2N DE PRIMÀRIA
Smallman, Steve. L’ovelleta que
va venir a sopar. Dreydemy, J.,
il·lustrador. Barcelona: Beascoa,
2007.

Pulmann, Philip. Lila i el secret
dels focs. Alzira: Bromera, 2006.

4T DE PRIMÀRIA
Enquist, Per Olov. La muntanya
de les tres coves. Barcelona:
Editorial Cruïlla, 2007. (El vaixell
de Vapor. Sèrie taronja ; 155).
La Mina s’ho passa molt bé amb el
seu avi, perquè diu ximpleries i
explica acudits de tifes i pets. L’avi

Aventura trepidant i
arriscada
que
emprèn Lila per a
fer realitat el seu
somni: ser mestra en
l’art de la pirotècnia.
Ho aconseguirà,
malgrat tots els obstacles, amb el seu
coratge i l’ajuda
d’un amic i d’un
elefant que parla!

Grup d'Animació de la Lectura
Feliu Carreras, María Piedra, Montserrat Plans, Conxita Tarruell i
Sadurní Tudela

27762_Papers 84:13887/457/Papers 68

22/2/08

15:07

Página 13

EDUCACIÓ SOLIDÀRIA
SISÈ DE PRIMÀRIA
Dahl, Roald. Les bruixes. Blake,
Quentin, il·lustrador. Barcelona:
Empúries, 2005.
Es tracta d’un conte de bruixes de
debò. Unes bruixes que s’assemblen
molt a les dones corrents, i és per això
que serà molt
difícil enxamparles. Un nen de
7 anys s’enfronta sol a totes les
bruixes d’Anglaterra, amb la única ajuda de l’àvia
més adorable que
pugueu imaginar. Però ...és un nen qui s’enfronta?
Couture, Amélie. No, no i no!
Pomés, Juliet, il·lustradora. Barcelona: Cruïlla, 2006. (El Vaixell de
vapor. Sèrie blava; 137).
L’Anna té set anys i està trista i enfadada perquè ningú no l’entén. La seva
frase preferida és «no, no i no!». No es
vol divertir, no vol
parlar amb ningú.
Però sobretot, no
vol acceptar que
la seva àvia -amb
qui ella vivia en
un poble petithagi mort i que
ella ara hagi de
tornar a la ciutat i
estar-se amb el
seu pare, la nova
companya d’ell i el fillet de tots dos.

Voluntariat estiu 2008, T’HI APUNTES?
A partir d’aquest mes de gener de 2008 hem iniciat, un
any mes, la recepció de sol·licituds per participar en les
activitats de voluntariat que es porten a terme, durant
l’estiu, a diferents països. Durant l’estiu 2007 hi van participar més de 40 persones!!!
El període d’estada és de 3 a 4 setmanes, durant els
mesos de juliol i agost, i el països són Mèxic, Senegal,
Bolívia i Guatemala.
Les activitats a realitzar són d’esplai d’estiu (Mèxic i
Senegal), de reforç escolar (Bolívia) i de formació i assessorament de mestres (Guatemala), i estan organitzades
per entitats locals amb les que Educació Solidària treballa en diferents projectes educatius.
Aquestes entitats compten amb monitors i educadors
que són el responsables de les activitats que es desenvolupen durant l’estiu. El nostre paper és donar-hi suport.
L’allotjament, sempre que sigui possible, és amb famílies
de la població i corre a càrrec de l’organització local,
mentre que el viatge és a càrrec del propi voluntari.
El procés de voluntariat d’estiu té tres fases: una primera
de formació i preparació, entre el mesos de febrer i juny,
la fase de realització d’activitats, durant 3 o 4 setmanes
entre juliol i agost, i la fase de retorn, a partir del mes de
setembre.
Passar part de l’estiu compartint activitats i experiències
amb gent d’arreu, acostant-se a la seva cultura i a la seva
realitat, alhora que col·laborant en un projecte solidari,
és una experiència enriquidora i inoblidable.
No us ho penseu més i poseu-vos en contacte amb nosaltres!!!
Fundació Educació Solidària: 93 441 00 04 o
educacio.solidaria@escolapia.cat

Reflexió!
«Como si nunca hubiera sido mía / dad al aire mi
voz y que en el aire / sea de todos y la sepan
todos / igual que una mañana o una tarde.»
Claudio Rodríguez
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QUIN PROJECTE?
Del Wolof al
Francès
Títol del Projecte: Del Wolof al Francès
Escola: Escoles Kalasans de Sam-Sam i Thiaroye de Pikine (Senegal)
Etapa: Primària
Àrees relacionades: Llengua
Objectiu:
La major part dels 400 alumnes de les nostres escoles de primària a les barriades de Sam-Sam
i Thiaroye, al costat de Dakar, hi arriben parlant només el wolof, llengua de parla majoritària al Senegal. Això suposa una dificultat, car l’ensenyament formal al Senegal es fa tot en
francès.
A això cal sumar-hi que tots aquests nois i noies estaven exclosos del sistema educatiu, i per
tant comencen l’escola amb 8 o 9 anys d’edat enlloc de amb 6 anys. Això suposa que hagin
de fer el cicle de primària en només quatre cursos, enlloc dels sis oficials, per així poder presentar-se, entre els 12 i els 14 anys, a l’examen d’accés al cicle de secundària.
Així doncs, ens trobem amb uns alumnes que no han anat mai a l’escola, que no parlen la
llengua de l’aula, i que tenen dos cursos menys que la resta per aprendre tots els coneixements
que s’imparteixen durant el cicle de primària. Tot un repte!!!
És per això, que aquestes escoles comencen tot l’ensenyament en la llengua materna dels
alumnes, el wolof, i progressivament es va introduint el francès, llengua amb la que faran tot
l’ensenyament a 4t curs. Per tant, l’aprenentatge del francès, i la transició del wolof al francès
esdevé la pedra angular que permet als alumnes seguir les diferents assignatures i reeixir en els
seus estudis.
Per tal de millorar la didàctica i la metodologia d’ensenyament del francès, reforçant així tot
el procés d’aprenentatge, aquest curs 2007-2008 hem iniciat el projecte «del Wolof al
Francès» amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, tant a nivell econòmic com
d’assessorament. Aquest projecte és una primera experiència que volem anar repetint els propers cursos, millorant-ne en el possible els resultats.
Seqüència d'activitats realitzades
Fase inicial:
A finals de juliol de 2007, els mestres de les escoles, amb el suport d’una de les responsables
del projecte per part de la Universitat Pompeu Fabra, van fer la identificació de les necessitats
i dificultats més habituals i específiques amb les que es troben a l’hora d’impartir l’assignatura de llengua francesa.
Fase desenvolupament:
Un cop feta la identificació, el mes de setembre es va definir el nou programa acadèmic en
llengües, i es van proposar els diferents materials necessaris pel desenvolupament de les activitats. Alguns d’aquests són llibres i dossiers ja existents, mentre que d’altres es crearan específicament amb el suport i l’assessoria dels especialistes de la Universitat Pompeu Fabra.
Durant tot el curs 2007-2008 s’està implementant aquest nou programa.
Fase síntesi:
A finals d’aquest curs esperem aconseguir una millora en els resultats acadèmics dels alumnes,
específicament en l’àrea de llengua, però també en la resta d’assignatures.
Valoració
Un cop finalitzat el curs, s’avaluarà el primer curs de funcionament del nou programa acadèmic en llengües i es proposaran possibles millores.
Per saber-ne més, truqueu a la Fundació Educació Solidària (tel. 93 441 00 04) o escriviu a educacio.solidaria@escolapia.cat
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L'ARXIU INFORMA
Modernisme entre
els escolapis
A finals del segle XIX a Europa sorgiren
moviments regeneracionistes en contra del
conservadorisme de la societat. Va tenir
variants segons el lloc geogràfic, però hi ha
algunes coincidències. Pel que respecte a
l’art, va ser conegut com el moviment
modernista. A Catalunya adquirí un segell
d’identitat nacional.
Podríem dir que el modernisme artístic s’inicià a França quan Samuel Bang obrí el
1895 a París la botiga Art Nouveau on hi
venia objectes orientals. L’Exposició
Universal celebrada en aquella mateixa
ciutat el 1900 en va ser el gran aparador i
tret de sortida cap Europa.
Les característiques que defineixen aquest
art són: la línia corba sobre la recta, el
detallisme en la decoració, el recurs a la
natura i en especial a la vegetació, l’assimetria de la composició, la representació estètica i refinada en substitució de la real, la
figura femenina ressaltant-li els llargs
cabells i els plecs de la túniques. L’artista
buscava la participació de l’artesà.
Els escolapis catalans, com a religiosos
arrelats al país, es feren ressò del modernisme en diversos aspectes, dels quals n’assenyalem alguns.

El 1891 s’inaugurà a la basílica de
Montserrat un altar en una capella lateral,
encarregat per l’Escola Pia de Catalunya,
però amb l’aportació econòmica de les
altres províncies espanyoles. L’autor va ser
Francesc Berenguer i Mestres, col·laborador d’Antoni Gaudí. La taula i retaule són
de fusta treballada amb escuts i vegetació.
Forma el retaule un fons de color groc
amb vegetals que recorden composicions
orientals. Sobre aquest fons hi ha quatre
columnes de fusta de color grana fosc:
poden simbolitzar els quatre evangelis
sobre els que descansa la fe cristiana o les
quatre barres (franges grana sobre fons
groc). Podem encara admirar aquest altar
quan pugem a besar la Moreneta.
El 1908 s’inaugurà la façana del col·legi
d’Igualada (ara farà, doncs, cent anys)
segons projecte de l’arquitecte Modest
Castanyer, i el 1933 es beneí l’església de
Sabadell de l’arquitecte Bernardí Martorell:
dues obres també amb el segell modernista.
El P. Josep Guañabens publicà una sèrie de
llibres de lectura en castellà als quals hi afegia un plec amb textos en català. Els títols
eren: Las letras, La infancia, La niñez, La
adolescencia i La Juventud. De cada un se’n
feren moltes edicions. Les primeres no tingueren dibuixant sinó que s’hi reproduïren
dibuixos tradicionals. Després la portada i
els dibuixos de l’interior foren de Pere

Torné Esquius, dibuixant modernista.
L’aspecte de les il·lustracions canvia ja que
hi ha unitat en tot el llibre, les il·lustracions són més acomodades a l’infant i responen al gust de l’època. En el llibre La
infancia, per exemple, el canvi es produeix
a la 3a edició de 1912.
La portada de la memòria escolar de
l’Escola Pia de Sant Antoni de 1905-1906
és, per primera vegada, modernista.
Quatre tiges arrenquen de la part baixa i es
converteixen en un quadre de fulles i roses.
No consta el nom del dibuixant.
També a les memòries de l’Escola Pia de
Sarrià, des del curs 1906-1907, hi trobem
tant a la portada com en pàgines interiors
mostres de modernisme. Signa els dibuixos C.V., sigles que no sabem identificar.
En el tradicional escut de l’Escola Pia ―el
nom de Maria Mare de Déu dintre uns
raigs― aquests es converteixen en un
pedestal de núvols i àngels amb rames o bé
en branques i garlandes que envolten el
nom de Maria.
Entre les publicacions diverses i els programes de festes dels col·legis també hi trobem arreu pàgines amb les flors i vegetació
pròpies de la decoració modernista.
L’Escola Pia, una vegada més, s’integrà als
moviments de l’època.
Joan Florensa

COLÒNIES JORDI TURULL
La nova web (2a part)
Seguint amb la informació de l’últim
número de la revista, us ampliem una
mica cada un dels quatre àmbits de
Colònies Jordi Turull que trobareu a la
nostra web: www.coloniesjorditurull.org
Escoles
Si accediu en aquest àmbit trobareu els
serveis que oferim específicament a les
escoles: colònies, sortides d’un dia, viatges de fi de curs, serveis de monitors,...
A l’apartat de Colònies, trobareu tant les
activitats que oferim a les nostres cases,
com altres activitats afartades per cases i
albergs seleccionats per la nostra entitat.
De cada alberg o casa trobareu informació relativa a les activitats, fotogra-

fies, ubicació i descripció de l’entorn.
Esperem que aquestes dades facilitin la
feina dels mestres a l’hora de cercar
cases per les estades escolars.
En aquest sentit si des de la vostra
escola ens voleu fer arribar suggeriments i propostes de millora, us agrairem enormement.
Estiu
A l’àmbit Colònies d’estiu trobareu
tota la informació de les tandes que es
realitzen durant el més de juliol: procés d’inscripció, fotos de les tandes,
notícies del dia a dia de les colònies,...
Grups i famílies
En aquest àmbit hi trobareu tota la

informació relacionada amb la casa de
Pineta i Claverol per grups i famílies.
També s’informa de les activitats que
es preparen des de Colònies Jordi
Turull per poder realitzar en família en
diverses èpoques de l’any, sobretot
ponts i festivitats.
Voluntairat
Aquest àmbit encara està en construcció.
Serà un espai per als més de 100 monitors/es voluntaris/es que treballen amb
nosaltres a les tandes d’estiu. Aquí
podran intercanviar informació, cercar
activitats, horaris de reunions, documents oficials,...
Esperem que us animeu a visitar-nos.
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CONTRAPUNT

ACTUALITAT
BOCINS D’ART

Ktal? B, xò – que tu
Competència i context comunicatiu
El recent debat –que durarà setmanes– sobre les hores de llengua i literatura catalana a
batxillerat ha tornar a fer emergir la discussió sobre si el nostre alumnat entén, comprèn
i s’expressa oralment i per escrit de forma adient. Hi ha qui diu que el domini competent –la capacitat bàsica, en la terminologia que ara es porta– de la llengua hauria de quedar resolt a l’ESO; altres que no l’assegura ni el batxillerat i que es trasllada a la
Universitat que –diguem-ho ni que sigui de passada– té ben poques habilitats per a resoldre’l.
Mentrestant, un congrés mundial de comunicació inalàmbrica converteix Barcelona en
el centre del món dels mòbils. I també tracten de la competència comunicadora o
almenys de les màximes facilitats d’informació i de comunicació en contextos cada vegada més versàtils.
I enmig de tot plegat, generacions Gutenberg que intenten la migració a la generació
Ipod i alumnes de la generació Games a qui volem ensinistrar a l’escola en les millors arts
de la cultura –i de l’estudi i la transmissió de sabers– basada en el text i el paper.
El tema central de reflexió, és aquest?: ¿Escriure correctament, entendre bé el significat
d’un text i expressar-se amb coherència i rigor formals són avui imprescindibles per a
transmetre qualsevol tipus de coneixement? Sabem que en la galàxia Gutenberg això era
així i ho és encara per als qui en formem part generacional. No crec que es pugui afirmar
amb seguretat la plena vigència d’aquest postulat en la generació dels impactes instantanis, del zapping permanent, de les múltiples pantalles de formes i sons canviants en videojocs o similars, dels codis lliures i ‘adaptables’ dels SMS i del Messenger i, en el millor
dels casos, de la premsa gratuïta d’ús precari.
I, per altra banda, quines capacitats noves i quines relacions més valuoses tenen aquestes
noves generacions, en relació a les anteriors, atès que la seva concepció del món, de la cultura i de l’estudi són ben diferents?
No n’hi ha prou amb el discurs dels valors o dels hàbits per a justificar o promoure actuacions, en aquest entorn de tanta complexitat. Ens calen reclams que enllacin el millor de
cada univers. Caldria, potser, promoure –sobretot– el gust per la lectura, la descoberta de
coses ben escrites i l’experiència d’obertura i, alhora, d’interiorització dels bons textos
narratius, assagístics i poètics. Algú ha dit que som el que hem llegit. Però, certament,
avui encara, la lectura és la millor eina d’exercitació de la ment, la més polivalent i enriquidora. Sabrem crear aquesta ‘necessitat’ per tal de fer-ne ‘virtut’?
I un darrer apunt. Cal parlar també de la comunicació no verbal? Ha arribat el moment
d’integrar-la en el debat global, com element de compensació o de connectivitat? Si més
no, sense bones capacitats comunicatives no verbals no es pot estimar. I tant de bo sapiguem estimar bé i ser ben estimats.

L’Escola Pia d’Igualada
us convida a participar
al XVIè Certamen
Literari, organitzat conjuntament per l’Associació de Pares amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.
Per saber-ne més:
igualada.escolapia.cat

PREMI JOAN PROFITÓS
El premi «Joan Profitós» d’assaig
pedagògic 2007 s’ha concedit al
treball: Interaccions amb l’art a l’educació infantil, de la Sra. Maite
Pujol i Montgay. El lliurament es
va fer durant la Nit de les Lletres
Catalanes, la nit de Santa Llúcia,
organitzada per Omnium Cultural.

PDENIP a l’Escola Pia de
Terrassa
El dimecres 30 de Gener es vam
celebrar el dia Escola de la No
Violència i la Pau (DENIP).
Aprofitant aquest data, es va
col·locar als jardins d’entrada de
l’Escola el «Pal de la Pau», acte que
va ésser presidit per l’Alcalde de
Terrassa, Pere Navarro el director
de l’Escola Antoni Burgaya i els
regidors d’Educació, Josep Pàmies,
i de Ciutadania, Isaac Albert. El
«Pal de la Pau» és un pal de 4
metres d’alçada on hi ha escrita, en
diferents idiomes, la paraula «Pau»
i el lema «Que la Pau Prevalgui a la
Terra». Una iniciativa de las
Nacions Unides i la World Peace
Prayer Society amb l’objectiu de
difondre el missatge de la Pau per
tot el món i alhora un recordatori
constant i visible de la necessitat de
construir la pau a nivell mundial.

Zum-zum
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Tractament de la informació i
competència digital

DISCULPA
El Consell de redacció de Papers
us demana disculpes pels errors de
correcció del número anterior.

