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«Avui ens hem de posar les piles, i començar a meditar els
temes del proper curs…mirem les propostes que hem rebut,
va!»

…així començarà l’última reunió de Papers d’aquest curs
07/08...! Comença amb energia, amb bon humor i amb
moltes ganes de conèixer les propostes de tots plegats. 
Som un equip, i això ho hem anat treballant reunió rere reu-
nió.  
Tot aquest curs hem anat aportant, des dels diferents àmbits
que representem, una mica de cadascú de nosaltres, i així ens
hem anat enriquint i hem anat teixint una xarxa on els nusos
cada cop han estat més sòlids, donant forma i consistència al
conjunt, però alhora flexibilitat i dinamisme.
I així hem anat configurant noves propostes, idees que poc a
poc es van definint, projectes que enguany hem anat
rumiant, esperant el moment propici per iniciar-los, desit-
jant alhora tenir l’oportunitat. I quan pensem en el proper
curs, en el reptes que ens esperen, ens recorren la il·lusió i les
ganes d’entomar-los i de compartir-los, iniciant un nou
cicle, un nou curs.
Cuando termina un curso y llega la hora de reflexionar acer-
ca de lo hecho, lo enseñado y lo aprendido puede resultar
difícil determinar con claridad. Sí, hay cosas materiales que
son fáciles de recordar a la hora de hacer balance. Pero saber
que es lo que cada uno de nosotros aporta y recibe de sus
compañeros no es tan sencillo. Se ha de abandonar el terri-
torio de la mente racional, romper la hoja de balances y sen-
tarse al cobijo de la sombra de un árbol a la espera de que la

parte más emocional de nosotros mismos se siente junto a
nosotros. Siempre aparece, aunque en forma de sensaciones
que sólo un profesional de no se sabe qué, podría «archivar»
en forma de definiciones técnicas. No importa si no sabemos
«archivar» correctamente, lo fundamental es sentir que
hemos guardado algo importante, aunque no sepamos decir
exactamente qué es.
Un full en blanc, un teclat d’ordinador amb una pantalla
verge, sempre és un repte. Els podem omplir de formalisme
o fer volar coloms. I aquesta darrera em sembla que és la
nostra il·lusió, fer volar coloms, per apropar-nos a tots i totes
vosaltres, lectors i lectores de papers, i per deixar anar un
polsim d’utopia, com la que té la nostra feina, a vegades un
pèl encotillada pel dia a dia, la burocràcia, ... Us convidem a
què participeu amb tots nosaltres d’aquesta experiència
aportant les vostres idees, somnis, treballs, ...
Acabar començant és tenir ben presents tots els temps ver-
bals és, d’alguna manera també, saber que l’essencial és l’ú-
nic permanent i, saber també, que només amb la voluntat de
caminar és possible mantenir-ho. Hem caminat, doncs, ben
conscients de les nostres mancances i limitacions però, tam-
bé, sabent que, només nosaltres, podíem fer possible el pro-
jecte de Papers. Barrejant consciència i follia, somni i reali-
tat, il·lusió i certesa, seny i passió, hem construït un espai on
tots som el millor de nosaltres mateixos. Hem construït un
espai que no volem tancat, ni inamovible, ni exclusiu. Hem
construït un espai que creix, evoluciona i es transforma con-
servant el valuós i caminant cap a la realitat possible: la nos-
tra utopia.
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PER MILLORAR 

Si haguéssim de resumir què vol dir competència social –dic-
cionari a banda-, bàsicament, diríem que és la suma d’a-
quests tres components: autoestima, empatia i assertivitat.
Intentem mirar cada terme amb més profunditat.
L’autoestima positiva ens hauria d’ajudar a l’autocontrol
emocional, a conèixer-nos una mica millor, a creure en els
nostres valors i principis, a acceptar-nos amb qualitats i limi-
tacions, a mostrar els nostres sentiments sense por, a afrontar
nous reptes amb optimisme, a aprendre dels fracassos –que
n’hi ha, a comunicar-nos, a tenir il·lusions i també a saber
motivar-nos. L’empatia, o pensament de perspectiva –un
dels 5 pensaments que conformen les habilitats cognitives de
Spivack/Shure1- ens hauria de facilitar comprendre les raons
per les quals hom ha dit, actuat o sentit d’aquella manera,
més enllà de si hi estem o no d’acord: és l’habilitat que fa pos-
sible el perdó, que fa possible l’amor. L’assertivitat seria la
conducta respectuosa amb l’altre, sense renunciar a dir, ni a
fer allò que sincerament i moralment considerem just,
expressant les nostres opinions, emocions, creences i postu-
res sense faltar als drets de l’altre. Si sabéssim realitzar aques-
ta suma eficaçment, un nombre elevat de les nostres relacions
interpesonals serien positives.
Amb aquesta finalitat, ara fa ja un lustre, un grup de docents
de les nostres escoles ens reuníem amb l’encàrrec de dissen-
yar una formació en habilitats socials que havia d’integrar-se
al Pla de Formació d’Estil Metodològic d’Escola Pia de
Catalunya. El grup, amb representació quasi bé paritària,
estava integrat per una mestra, un filòsof, dos psicòlogues,
dos enginyers i una artista, un popurri -si voleu- representant
etapes i realitats escolars diferents, que al rigor científic i pro-
fessional afegia una experiència calidoscòpica, tant des de les
diferents àrees de coneixement, com des de les responsabili-
tats exercides per cada integrant, tot amb un objectiu comú:
aconseguir un curs útil i pràctic. El resultat d’aquells dos anys
de treball no va estar exclòs de moments de dubtes, de defa-
lliment i també de moments d’eufòria, tal i com descriu el 

bon guió d’un grup de treball, i la proposta final fou una for-
mació, que sota el nom de Habilitats Socials i resolució de
conflictes, volia anar una mica més enllà de l’encàrrec inicial.
Lluny som d’aquell brainstorming de les primeres sessions de
treball, en la qual vam posar les bases del que havia de con-
tenir la formació, i pel camí vam guanyar un aprenentatge,
una cohesió com a equip, una relació que avui ens permet
gaudir d’un sentiment de pertinença a una finalitat comuna:
acompanyar als nostres companys de les escoles en la seva
progressió professional i aprendre, sobretot aprendre, de les
seves i nostres experiències docents. I fins aleshores doncs
hem realitzat un total de 14 formacions, hem format 275 tre-
balladors d’EPC, des del PAS fins a docents de totes les eta-
pes escolars, amb un índex de satisfacció notable, si atenem
als resultats de l’avaluació final.
Però ens enganyaríem si penséssim que només la formació
sutura tots els dèficits, que només amb la formació garantim
el canvi, per què en darrer terme, més enllà del que aprenem,
tot és qüestió d’actitud.
A tots i totes, moltes gràcies.

Ricard Coma
Escola Pia de Mataró

Competència social = autoestima + 
empatia + assertivitat
L’ordre dels sumands no altera el resultat

1 Spivack i Shure són els autors de la teoria de l’aprenentatge social a través d’un conjunt de processos cognitius de solució de problemes interpersonals, desenvolupant un “Entrenament
Cognitiu en Solució de Problemes Interpersonals”.

Alguns alumnes del darrer curs de
HHSSiRC en un dinar de treball.
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ENTREVISTA

Què comuniquem quan creiem que no
comuniquem?

Doncs mira, quan creiem que no comuni-
quem, estem comunicant l’inconscient.
Bàsicament són qüestions emocionals que
contínuament estem transmetem sense
que passin pel conscient.

Millorarem si ho tenim més present?

No sempre tenir-ho present millora la
comunicació. Si sóc una mestra que
ensenya llengua i m’apassiona la llengua,
encara que no ho faci conscient, els alum-
nes captaran l’entusiasme. Si en canvi, em
toca ensenyar llengua i no m’agrada gens,
aniré explicant i alhora transmetré el meu
cansament i desacord, i els alumnes ho
captaran. En aquest cas, fer-ho conscient,

em pot ajudar a modificar i millorar algun
aspecte de l’inconscient i fer una comuni-
cació més eficaç.

I si el que diu la paraula ho contradiu
el gest?

Que ningú es creu la paraula. Com més
petits són els alumnes més ho capten,
però tots tenim un sisè sentit. Quan una
persona diu una cosa que no se la creu, hi
ha algun gest que la traeix. De vegades és
un microgest –si ho filméssim potser
només serien dos o tres fotogrames–
petits moviments al voltant dels ulls o de
la boca... això, que és inconscient per
nosaltres, l’inconscient dels altres ho lle-
geix i queda invalidat tot el que estem
dient verbalment. El no verbal és molt
potent!

No estem prou segurs o no ens acaba
d’agradar com ho fem...?

Si no ens agradem, tenim un greu proble-
ma! Hem d’acceptar que no agradarem a
tothom, és llei de vida i, amb els anys, ho
anem aprenent i aprenem a acceptar-ho.
Però si no ens agradem, és difícil viure
amb nosaltres mateixos perquè... som l’ú-
nica persona que haurem d’aguantar tota
la vida! Val la pena invertir tots els recur-
sos que calguin en replantejaments pro-
funds, ajudes emocionals... serà la millor
inversió de la nostra vida! Què podem
transmetre si estem insegurs de qui som?
Si estem insegurs i ens posem davant d’un
grup no el podrem liderar ni transmetre
les nostres idees perquè no venen d’un lloc
fiable. Només és fiable si nosaltres ens ho
creiem.

La comunicació més 
Marta Albaladejo Mur és mestra, llicenciada en Filologia i màster en Gestió de la

Comunicació per la Universitat de Barcelona. Nascuda a Barcelona, actualment

viu a Olot on fa principalment la feina de «coaching» i assessorament personal.

En el camp de la formació, té una llarga trajectòria que l’ha portat a la «formació

de formadors» en Educació Emocional i a la formació permanent en diverses

organitzacions públiques i privades, passant per la formació universitària, a la

Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat diversos llibres l’últim dels quals porta

per títol: «La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan

creiem que no comuniquem.»

Comunicació no verbal i aprenentatge.

� El contacte físic és una necessitat biològica com menjar, 
beure, dormir... de la mateixa categoria, no és inferior. 

Sense contacte físic patim. �

� Si recordem de quines persones hem après més
a la nostra vida –mestres, familiars i no familiars– 
ens adonem que els mestres que ens han influït 

més són aquells que ens han fet sentir estimats. �
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Jo crec que és l’amor. Però de vegades,
quan diem amor, sembla que parlem d’es-
tar enamorat o d’alguna cosa molt trans-
cendental i d’amor n’hi ha en les coses
molt petites també. Si no podem transme-
tre afecte és molt difícil que hi hagi apre-
nentatge. Si recordem de quines persones
hem après més a la nostra vida –mestres,
familiars i no familiars– ens adonem que
els mestres que ens han influït més són
aquells que ens han fet sentir estimats.
Aquesta és la primordial de les emocions.
Si pensem en la feina d’ensenyar, sembla que
l’amor és difícil de fer venir perquè, a vega-
des, podem tenir algun alumne que ens pot
semblar difícil d’estimar. Aquesta és la nos-
tra feina i el nostre repte: poder oferir una
mostra d’afecte a tothom. Quan els alumnes
noten que, allò que fem, ho fem amb afec-
te, confiem en les seves capacitats i tenim
ganes que se’n surtin... això fa miracles!

Volem que tots aprenguin, què més
ens hi ajuda?

Hi ha una altra emoció que hi ajuda molt:
l’alegria. Quan el que fem, ho fem per
procurar èxit als alumnes... un èxit porta a
voler-ne un altre i crea una bona disposi-
ció a l’aprenentatge. 
Dediquem temps a triar bé els continguts,
a seqüenciar, a planificar... tot això té a
veure amb provocar alegria. Oferir la dosi
de coneixement adequada a cadascú per-
què tots puguin tenir algun petit èxit...
Hi ha una emoció que, d’entrada, pot sem-
blar que no hi ajudi: la ràbia. De vegades,
algú que s’ha enfadat molt després se n’ha
sortit molt bé –ara veuràs com jo puc més
que...–. Una ràbia ben gestionada pot ser
facilitadora d’aprenentatge. Jugar amb la
ràbia és difícil i un gran repte pels educadors.

La paraula, el gest, la mirada... què diu
de nosaltres la distribució que fem de
l’espai?

Comunica molt. D’entrada, el territori
comunica poder. Som animals socials i,
com tots els animals socials, tenim la nos-
tra manera d’assignar-nos territoris i d’as-
signar-nos poder segons el territori que
tenim. Si veiem una aula tradicional amb
tots els pupitres posats de cara la pissarra i
apretadets i després veiem una gran super-
fície lliure perquè el mestre es passegi i si,
a més a més, hi ha una tarima perquè que-
di més alt... es comunica clarament que hi
ha una concepció de l’aprenentatge, una
relació jeràrquica molt marcada i també
una manera determinada d’interaccionar.
Segons l’espai, les interaccions són d’una
manera o d’una altra. Si volem que hi hagi
interacció entre tots els membres d’un
grup, han d’estar situats d’una manera que
es puguin veure tots. Si volem que treba-
llin en grup i que la interacció principal es
produeixi al grup farem tauletes de grup.
Si la interacció principal es fa amb el mes-
tre, tothom l’haurà d’estar mirant i si algú
dóna l’esquena al seus companys quan
parla, no importarà perquè només ho serà
el que li digui el mestre. La distribució de
l’espai comunica la interacció que volem.

Ens vols dir res més?

Transmetre un gran missatge d’admiració
a tots els que esteu fent de mestres actual-
ment. Molta admiració i energia per
poder fer aquesta tasca, que alhora que és
apassionant també produeix desgast emo-
cional. Així que: bons desitjos!

Gràcies Alba!

I el contacte físic? Potser a mi no
m’agrada que t’acostis massa...

S’han de respectar les necessitats de cadas-
cú. El contacte físic és una necessitat 
biològica com, menjar, beure, dormir... 
de la mateixa categoria, no és inferior.
Sense contacte físic patim. Patim emocio-
nalment i fins i tot podem tenir malalties
físiques. Per tant, el contacte físic és neces-
sari; el que passa és que no tots necessitem
el mateix. Quan tenim un grup al nostre
càrrec hem de ser sensibles a les necessitats
de cadascú. Hi ha famílies on el contacte
físic és molt escàs i d’altres que són de
molt de contacte. Acostar-nos-hi amb
prudència i mirar de ser molt respectuo-
sos. L’actitud respectuosa, ens estalviarà
conflictes innecessaris. 

Mira’m als ull quan et parlo...

Sé d’algun conflicte que hi ha hagut en
alguna escola amb nens xinesos –no són
l’única cultura on això passa– perquè el
nen no mirava la mestra. La mestra s’enfa-
dava molt i, fins i tot, ho considerava com
un desafiament. La seva cultura ho consi-
dera com un signe de submissió i respecte
–un nen no té dret a mirar a una persona
que jeràrquicament està per sobre d’ell–.
Quan la mestra ho va saber, va reconduir la
situació. Hem de ser molt delicats, obser-
vadors del que fa l’altre. I, quan hi ha algu-
na cosa que ens inquieta, que ens molesta
o incomoda, abans de fer-nos la nostra teo-
ria és millor que busquem informació per
tal de poder entendre aquestes diferències.

Si la comunicació no verbal és
bàsicament emocional, quines
emocions faciliten l’aprenentatge?

Parlem amb Marta Albaladejo
enllà de les paraules. 
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Criteris d’avaluació: Que s’hagi identi-
ficat que les actituds s’ensenyen i s’a-
prenen a través d’activitats adequades.

En aquest breu escrit farem un intent
de relacionar la Jornada Pedagògica
amb el contingut que li ha donat sen-
tit. Sembla bastant obvi que la nostra
matinal, impregnada de valors i lluny
de ser una rutina institucional, és ple-
na de sentit i estem convençuts que el
dia que deixi de tenir-ne –de sentit, és
clar! –, no es farà. Podríem entretenir-
nos a exaltar el gruix de valors que
conté la Jornada per convèncer-nos,
els uns als altres, que paga la pena d’in-
vertir el temps d’un dissabte, esforços i
uns quants diners a fer trobades
col·lectives amb l’única finalitat de
dir-nos i fer-nos evident i creïble que
som ben vius. 

L’intercanvi i el compartir el nostre
temps explicant, contrastant, –també
envejant– mentre ens meravellem

escoltant el que ha estat capaç de fer
un equip de mestres, uns metres més
enllà d’on som nosaltres, és la nostra
riquesa perquè, al final de tot plegat,
ens emportem la motxilla ben carrega-
da, no només de bones idees sinó d’u-
na important experiència vital, perquè
hem vist i tocat que l’escola que
somiem ja no és només en la nostra
ment, sinó que, encara que una mica
esmicolada per aquí i per allà, ja és una
clara realitat.  

Les diferents intervencions tenen el
valor de la paraula ben dita i d’evitar la
dispersió de la nostra mirada, emmar-
cant i concretant d’allò més bé el
tema. Parlem d’actituds... eh? ens deia
ara un, ara l’altre en forma de benvin-
guda, de conferència, de taller o de
cloenda. Ja ens va quedar ben clar, si
anàvem una mica venuts, on havíem
de centrar la nostra atenció. L’ava-
luació, la permanent i la final, ens per-
met de no quedar del tot satisfets i 

No trobarem un ideal per a la nació ni
una satisfacció personal en la mera acu-
mulació ni en el mer consum de béns
materials. 
El PIB no contempla la bellesa de la nos-
tra poesia, ni la solidesa dels valors fami-
liars; no mesura el nostre enginy, ni el
nostre valor, ni la nostra compassió, ni el
nostre amor a la pàtria. 
Ho mesura tot, menys allò que fa la vida
realment digna de ser viscuda.

Discurs de Robert Kennedy, el 18 de
març de 1968  (Tres mesos després, el
van matar.)

Descripció tècnica de la
Jornada Pedagògica
Objectiu: Mostrar, a través d’activitats
diverses, com treballar les actituds a
l’aula. 
Continguts: Les actituds s’ensenyen i
s’aprenen. 
Els valors es mostren amb el que fem.
Activitats favorables per treballar les
actituds.
Activitat: Tallers i conferència
Organització: Gran grup i petit grup
Metodologia: Magistral i debat
Temps: 4h
Material i recursos: Ponents, aules,
TIC...

RECULL PEDAGÒGIC

Aprenent de tu amb tu i per nosaltres

Competència social: un gran 
tranversal

LA JORNADA
PEDAGÒGICA, UNA
MOSTRA QUE SOM
BEN VIUS
Eulàlia París i Pujol
Coordinació Pedagògica Equip de
Gestió
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fer-nos veure que, tot i fer-ho força bé,
podem millorar. I tant que sí! perquè
qui millor que nosaltres, els educa-
dors, sap que les coses, no sempre al
gust de tothom, sempre poden ser una
mica millors de com són. Si no fos
així, on hi hauria el repte que ens
impedís d’acomodar-nos? Però, mal-
grat tot, l’objectiu és ben assolit per-
què hem fet un pas més amb l’única
intenció de convertir en acció el que hi
ha escrit en el nostre Estil. Assistint a
la jornada, preparant les comunica-
cions, escoltant i prenent apunts, pen-
sant en com fer, a la meva classe i amb
el meu equip, el que veig què i com
fan els altres... hem fet una acció que
mostra la nostra actitud, individual i
col·lectiva, reflexiva, responsable, críti-
ca, autònoma, respectuosa, ètica i
compromesa, –ens sona, oi?– i ens
hem convençut que les actituds, com
les habilitats i els coneixements, són
un contingut d’aprenentatge de primer
ordre, altament valuós que hem de tre-
ballar i avaluar per assegurar que s’a-
prengui. L’única via, ha quedat ben
clar en la Jornada, és la metodològica.
Ja no cal que inventem més activitats,
sinó que decidim com les fem perquè
provoquin un treball que ens obligui a
mostrar l’actitud. Només així, a través
del que fem i del com fem, mostrem
qui som i com som. 

La Jornada ens ha convidat, des de
perspectives diferents, a estar atents als
nous reptes i a no perdre’ns l’oportu-
nitat d’oxigenar la nostra ment amb
aires renovats, que ens han ajudat a
veure el valor que té, encara avui i mal-
grat tot, aixecar-nos cada dia per anar
a l’escola. 

Buscant un pèl de renovació en el llen-
guatge o potser buscant de plantejar
alguna de les idees de manera un xic
diferent, se m’ha acudit recórrer a un
article de Leonardo Boff «Quatre erres

Aquest article pretén fer una anàlisi de
com el Treball Cooperatiu pot contri-
buir a desenvolupar les actituds que
estan plantejades en el nostre docu-
ment d’Estil. Les actituds es poden tre-
ballar des de les tutories i a través de
campanyes o plantejaments transversals
puntuals, però el treball ordinari dels
nostres alumnes, si s’organitza de
manera adequada, ens ofereix unes
oportunitats d’educació en valors molt
importants.

6
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DESENVOLUPAMENT
DE LES ACTITUDS A
TRAVÉS DEL TREBALL
COOPERATIU
Jesús Nieto
Escola Pia Sarrià

contra el consumisme» (http://servi
cioskoinonia.org/boff/articulo.php
?num=275). M’ha interessat el títol,
sobretot, la paraula «Erres». Erres?
–em pregunto–. Llegint-lo, m’he ado-
nat que, tot i que el fil conductor és el
consumisme, té a veure amb el que
estem intentant de fer «el nou nosal-

tres», a l’Escola Pia. Les quatre «erres»
de l’article [reduir els objectes de con-
sum; reutilitzar aquells que ja hem fet
servir, reciclar els productes donant-
los una nova utilitat, rebutjar allò que
el màrqueting, descaradament o sub-
tilment, ens empeny a consumir] em
fan pensar en la nostra tasca educativa
perquè ens situen sempre contraco-
rrent i ens fan estar ben desperts i en
estat d’alerta per no caure en el riu de
les tendències, de les modes o de les
comoditats convidant-nos primer, a
ser crítics amb nosaltres mateixos i
amb l’entorn; segon, a comprometre’ns
buscant la pròpia coherència no
traint els nostres principis i tercer, a
actuar sense por a equivocar-nos,
comptant els uns amb els altres. En
definitiva, ens convida a mostrar la
nostra actitud davant del món. D’un

món el nostre, tan necessitat d’actituds
com les que defensem. I ara, després de
la Jornada, ¿ens hem convençut que con-
vertir l’actitud en un contingut d’apre-
nentatge avaluable és impregnar l’escola
de valor i de valors i és sistematitzar, sen-
se cap por, moltes de les accions que ja
estem fent?
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el contacte individual amb l’activitat, la
interdependència positiva, el contrast
d’opinions, el producte col·lectiu, la
interiorització individual i l’avaluació
individual i de grup. 
Cada una d’aquestes característiques
ens ofereix l’oportunitat de treballar
moltes estratègies, valors i actituds.

La reflexió: 
El primer contacte individual amb l’ac-
tivitat farà que les aportacions dels
alumnes siguin més reeixides, menys
improvisades i conèixer l’objectiu final
contribuirà a ajustar les intervencions a
allò que es vol aconseguir. La planifica-
ció i la realització del producte col·lectiu
implicarà una activitat de reflexió per-
manent de tots els membres del grup. 
Per altra banda, per a que es produeixi
aprenentatge cal interiorització. Inte-
rioritzar vol dir establir relacions amb
allò que un ja sap, vol dir ampliar l’es-
tructura de coneixements. Es pot fer
una activitat d’estudi, de memorització,
d’aplicació, d’exposició... però la verba-
lització d’allò que s’ha après és una eina
d’interiorització molt potent. El treball
cooperatiu proporciona molts mo-
ments en que cal explicar als altres el
propi aprenentatge.
La avaluació de la feina i del procés
serà, també, un important moment de
reflexió conjunta. 

El respecte: 
La diversitat del grup comporta neces-
sitats i respostes molts diferents la qual
cosa exercita tots els seus membres en la
comprensió, la tolerància i la paciència.
En el contrast d’opinions aniran apre-
nent a esperar el propi torn de paraula i
a respectar altres punts de vista i, fins i
tot, a tenir en consideració aportacions
menys reeixides d’alguns membres del
grup que per les seves característiques
personals no ho poden fer millor... 
Algunes propostes cooperatives con-

templen les exposicions de la pròpia fei-
na davant dels altres com una activitat
nuclear del procés. Són activitats que
situen els alumnes en posició de ser
observats, avaluats, criticats. Per això els
aporta un plus de nerviosisme conside-
rable. Són moments que caldrà prepa-
rar bé i conscienciar l’alumnat de que
tots tenim capacitats i habilitats dife-
rents i tenim el dret de ser respectats i el
deure de respectar els altres. Les diver-
ses activitats d’avaluació també són
oportunitats per fomentar la sinceritat i
el respecte als altres i a un mateix. 

El sentit crític: 
Fer una primera aproximació a l’objec-
te d’aprenentatge per tal de generar ide-
es per aportar al grup i conèixer l’objec-
tiu final del treball, farà que les inter-
vencions puguin tenir un sentit més
crític. 
El mètode del trencaclosques que es
basa en l’especialització dels membres
del grup per tal que aportin el seu tre-
ball personal amb visions preses des
d’angles diversos, facilita els intercanvis
d’informació amb criteris de concor-
dança. Ésser crític vol dir, entre altres
coses, aportar o desestimar idees en
funció de l’objectiu que es pretén acon-
seguir. El producte col·lectiu ha de
recollir el treball de tots i cada un dels
membres del grup, però no pot ser una
juxtaposició de tasques inconnexes.
L’esforç per donar-li coherència propi-
ciarà situacions en les que caldrà cedir
críticament en benefici de l’acord.   
Per avaluar el procés i l’aprenentatge
realitzat cal fer, també, una reflexió acu-
rada comparant críticament el que s’ha
aconseguit i el que es pretenia aconse-
guir. 

El sentit  moral i ètic de la
vida:
La convivència amb la diversitat en
contextos de normalitat fa que es com-

L’Escola Pia de Catalunya vol ajudar a
formar persones que hagin assolit uns
valors que es manifestin en les següents
actituds: la reflexió, la responsabilitat, el
sentit crític, l’autonomia, el respecte, el
sentit ètic i moral de la vida i el com-
promís. També voldria desenvolupar en
els seus alumnes unes habilitats entre
les que destaca la cooperació.
El Treball Cooperatiu el podríem defi-
nir com una manera d’accedir als
coneixements que ens permet «apren-
dre junts amb la implicació de tots».
Les activitats cooperatives han de fer
possible l’aprenentatge amb els altres
però sense que ningú se’n desentengui.
Cal, doncs, que tinguin unes caracterís-
tiques concretes que ho facilitin. Són
els anomenats trets cooperatius: els
grups heterogenis, les activitats obertes,
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prenguin, d’una manera més apropia-
da, els conceptes de justícia, de toleràn-
cia, d’ajuda, d’acolliment, de solidaritat
i d’igualtat de drets i d’oportunitats.
Les diverses activitats d’avaluació, auto-
avaluació i coavaluació proporcionen
moments per fomentar el respecte als
altres i la pròpia consciència ètico-
moral.

L’autonomia:
El treball cooperatiu fomenta l’autono-
mia de l’alumnat des de bon comença-
ment. Mitjançant el contacte indivi-
dual amb l’activitat els alumnes tenen
coses per dir, idees per aportar, la qual
cosa facilita la participació de tots en el
treball col·lectiu. Si el professor anuncia
d’una manera ben clara l’objectiu final
possibilitarà una actuació més autòno-
ma dels grups ja que tots podran orien-
tar les seves decisions en funció de la
finalitat. Per altra banda, es plantegen
activitats de manera que tots siguin
interdependents, és a dir, es fan propos-
tes en les que tots els membres del grup
són necessaris per acomplir l’objectiu.
Això contribueix, sens dubte, a que
cada membre del grup sigui més valorat
i es mostri més autònom.
El grup té la capacitat d’oferir ajuda

quan un component la necessita i es
van fent, progressivament, menys
dependents dels mestres. Per això,
poden comptar amb un ajut més
immediat que és beneficiós tant per  l’a-
lumne que l’ofereix  com pel que el rep. 

La  responsabilitat: 
La pertinença a un grup cooperatiu
fomenta la coresponsabilitat, el senti-
ment de que els resultats de tots depe-
nen també d’un mateix. La diversitat en
els grups fa que els uns hagin d’estar
pendents dels altres. Conèixer amb
antelació l’objectiu final clarifica les
actuacions de cada un dels membres del
grup i ajuda a la presa de decisions res-
ponsable de tots ells.
Quan es fan propostes en les que l’apor-
tació de cada membre del grup és neces-
sària per aconseguir l’objectiu, s’està tre-
ballant la responsabilitat personal. A
més a més, el producte final del grup és
el que dóna sentit a tot el treball realit-
zat prèviament i suposa un element sin-
gular i distintiu de les tasques d’altres
grups. Així com les activitats prèvies, el
procés en el seu conjunt, ha estat, nor-
malment, planificat pels professors, el
disseny i la realització del treball
col·lectiu és responsabilitat del grup.

Finalment, l’esforç per aprendre, la pre-
paració d’exposicions pels companys i
l’avaluació, la coavaluació i l’autoava-
luació són diferents moments en els
que la responsabilitat individual i gru-
pal és essencial.

El compromís: 
Ja hem definit el treball cooperatiu
com una manera d’aprendre junts amb
la implicació de tots. Aconseguir la
implicació és una finalitat explícita d’a-
questa metodologia. Sobretot, es pre-
tén aconseguir aquest compromís mit-
jançant  el contacte individual amb
l’activitat i a través de la interdepen-
dència positiva: tots són necessaris per
arribar a la fita proposada. L’exigència
no ve imposada pel mestre sinó pel
grup, afavorint el compromís vers el
col·lectiu. El coneixement de l’altre en
situacions de treball, el suport donat i
rebut dels companys... genera un senti-
ment de pertinença, de complicitat i de
compromís.

També cal tenir present que el produc-
te col·lectiu és l’activitat que fa conver-
gir tots els esforços realitzats per cada
un dels membres del grup. És per això
que contribueix a consolidar el com-
promís entre tots ells. 

Avaluar implica comprovar si s’han acon-
seguit els objectius tant des del punt de
vista del grup com des del punt de vista
individual. Si no s’han aconseguit del tot,
els membres del grup s’han d’ajudar els
uns als altres. Les activitats d’autoregula-
ció grupal afavoreixen, sens dubte, el
compromís personal vers els companys.

El treball cooperatiu, doncs, tal com
hem vist, contribueix d’una manera
molt directa, en el context del treball
ordinari, al desenvolupament de les
actituds que l’Escola Pia de Catalunya
vol ajudar a formar en els seus alumnes.
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Una bona primera experiència amb
els professors
Durant el curs 06-07, varem oferir una
formació genèrica a tot el professorat i
una altra de més específica a sis profes-
sors, que es varen avenir a fer la forma-
ció amb un grup de 20 alumnes de tots
els nivells, des de 1r d’ESO a 2n de
Batx. 
Varen ser hores fora d’horari i voluntà-
ries pels alumnes. El resultat, molt posi-
tiu. Després de la formació es va con-
sultar als alumnes qui voldria fer de
mediador. 
Motivar el professorat abans que els
alumnes, sí. Per què? Doncs per evitar
que hi hagi una desconnexió d’interes-
sos i d’actuacions, i perquè si el profes-
sorat hi creu, també ho transmet.

Compartir el projecte amb es alum-
nes i engrescar-los sobre què fem i per
què, suposa entrar en una dinàmica de
resolució de conflictes que contempli
diferents maneres d’abordar-los. Ens
hem d’ajudar amb eines que ens per-
metin analitzar, clarificar i arribar a dis-
cernir per arribar a acords i solucions.
«De conflictes n’hem estat gestionant sem-
pre... i ara els especialistes ens diuen com
ho hem de fer....», comenten alguns pro-
fessors.
Certament dialoguem amb els alum-
nes, i fem d’àrbitres i de jutges dels seus

conflictes. Ara l’aposta
és que els mateixos
alumnes hi prenguin
part de forma activa. 

Portar a la pràctica i
aplicar els coneixe-
ments adquirits. Fer un
seguiment del treball
conjunt. Si els alumnes
ens troben receptius,
ells responen. Si a més,
compartim una forma-
ció i ens troben asse-

guts al seu costat discutint, això és més
potent que totes les conferències.
Però el treball a fer, a més de mentalit-
zar i motivar, és d’aprendre el com i el
perquè. 

«L’experiència en el servei de mediació ens
ha demostrat que és cert que els conflictes
es poden solucionar verbalment. No és un
tòpic, sinó que de manera objectiva, par-
lant i raonant tot es pot resoldre», diu
l’Andrea T. de 2n de Bat. artístic.

No crear falses expectatives i deixar a
la mediació l’espai que li correspon.
Tot no és mediable. Això ve amb el
«manual d’instruccions»... No existeix
cap sistema o mètode que eviti els pro-
blemes o que els resolgui. L’objectiu és
apropar-se als conflictes per treure’n
alguna cosa en positiu, aprendre a con-
viure-hi, crear un clima favorable que
ens permeti construir coneixement
amb una direcció: la cultura de la pau.
«La mediació, com a formació, ha estat
una bona experiència. Ara caldria veure
com s’introdueix això en un sistema esco-
lar, cosa que ja em genera més dubtes. Per
mi tindrà difícil acceptació en un
col·lectiu d’alumnes.», diu el Víctor N. de
1r de Bat. Tecnològic.

Pensar la continuïtat: El 07-08 hem
creat una matèria optativa de mediació
a 3r d’ESO. Amb els alumnes que
voluntàriament s’apuntin aquest final
de curs, continuarem el procés.
Ara cal vetllar que no es trenqui la roda
i que es mantingui l’equilibri entre les
necessitats, els interessos i la formació
constant. Que la mediació no sigui una
cosa postissa, afegida, passatgera, com
una moda que incorpora el sistema.
Cal donar-hi sentit, fer el seguiment de
les experiències i mantenir la voluntat
que sigui un element transformador de
la vida de l’escola.

«Avui tenim la primera mediació» (com
si hagués de néixer la criatura....), diu la
Teresa. Ella farà d’observadora de la pri-
mera mediació entre alumnes, per ajudar,
col·laborar i després revisar-la amb ells.»

Hem iniciat la implementació d’un
Servei de Mediació al centre després
d’un procés que hem preparat atenta-
ment i que s’ha basat sobretot en la
motivació del professorat, en la forma-
ció i en la voluntat de treballar per la
cultura de la pau. 
El desenvolupament del Programa de
Competència Social i la formació en
Habilitats Socials es troben a la base,
com a aprenentatge previ: el pensament
causal i conseqüencial, l’escolta activa, el
saber demanar, preguntar, l’aprendre a
diferenciar allò que és d’un mateix i d’a-
llò que és de l’altre…aquests són exerci-
cis que preparen mentalment als alum-
nes per afrontar més tard qualsevol
situació. A la fi d’aquest procés, hi ha la
resolució de conflictes i la mediació.

L’EXPERIÈNCIA DE LA
MEDIACIÓ AMB ELS
ALUMNES DE
SECUNDÀRIA
Maragda Cuscuela
Escola Pia Nostra Senyora
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Raval inèdit
«Raval – etimologia àrab– 
més enllà de les muralles»

10
11

El Barri del Raval neix entre la segona i tercera muralla de Barcelona. Al
principi, era un barri molt poc poblat on hi abundaven els edificis reli-
giosos, sobretot a la façana esquerra de la Rambla i a la part Nord del
barri.
Fins el segle XIV , hi vivia molta gent sense recursos ni possibilitat de
viure a la dreta de la Rambla. L’Església assumeix la canalització dels
recursos per assistir als pobres. 
Posteriorment, i amb l’augment de la pobresa, el municipi construeix
una sèrie d’institucions de beneficència per atendre els pobres, reeducar-
los i, fonamentalment, per controlar-los.

1. CASA DE LA CARITAT
La Casa Provincial de la Caritat, antic establiment benèfic destinat a
l’hospici, creat l’any 1802 i que va funcionar com a tal fins l’any 1957,
va desenvolupar funcions de centre de beneficència i va acollir, al llarg
del segle XIX, activitats productives molt diverses, realitzades pels hos-
picians.

2. CASA DE LA MISÈRICÒRDIA – CASA DELS ÒRFENS
L’origen de la Casa de Misericòrdia es remunta a l’any 1581, quan el seu
fundador, el sacerdot i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Diego
Pérez de Valdivia, consternat pel gran nombre de persones pobres que
hi havia als carrers de la ciutat sense sostre on allotjar-se, va obtenir l’a-
jut del Consell de Cent, per fundar un asil a la Casa dels Àngels. L’any
1684, el Consell de Cent acorda que la seva dedicació es concreti en l’a-
colliment de «donzelles necessitades d’ampar». Aquesta ha estat l’obra
social que des d'aleshores ha centrat l’activitat de la Casa de
Misericòrdia. La casa de Misericòrdia tenia, també, l’Hospital dels nens
Òrfens, on s’acollia els nens que eren abandonats acabats de néixer o bé
els nens recollits dels carrers.

3. HOSPITAL D’EN COLOM
Al costat de l’Antic Hospital es troba «La Capella» que és l’Hospital d’en
Colom. Es trobava a l’entrada de la ciutat i era una capella amb llits en
bateria a ambdós costats. El que calia era anar celebrant misses mentre
es tenia cura dels malalts i es garantia la salvació espiritual si no s’assolia
la material.

4. HOSPITAL DE LA SANTA CREU
L'edifici, obra de Guillem Abiell, constituí un dels més importants
exemples del gòtic civil català; el 1444, hi fou edificada una nova esglé-
sia, i el 1509 les naus de ponent. Entre 1629 i 1680, es va construir l'e-
difici barroc de la Casa de la Convalescència, el primer centre de reha-
bilitació de Catalunya, davant del qual el 1760 es construí el Col·legi de
Cirurgia de Barcelona. 
El 1921, l'Ajuntament comprà l'edifici i, posteriorment, l'Institut
d'Estudis Catalans s'establí a l'antiga Casa de Convalescència. La
Biblioteca de Catalunya, constituïda amb el fons bibliogràfic i docu-

mental de l'IEC, fou instal·lada a l'edifici gòtic de l'antic hospital; al cos-
tat del claustre s'hi establí l'Escola Massana de belles arts. 

5. RAMBLA DEL RAVAL -SANT RAFAEL
La Rambla del Raval abans era un conjunt d’illes de cases entre el carrer
Sant Jeroni i el carrer de la Cadena. A la cantonada amb Sant Rafael va
néixer, el 1983, el Casal dels Infants del Raval.
Al seu davant, hi ha l’indret on van matar en Salvador Seguí, el Noi del
Sucre.

6. PALAU DE GÒNIMA
Edifici fet construir pel conegut fabricant tèxtil Erasme de Gònima i
Passarell (Moià, 1746-1821) cap a la fi del segle XVIII i que va ser refor-
mat a mitjan del segle següent pel seu nét. És un edifici senyorial amb
una austera façana neoclàssica i un pati barroc amb escala sota pòrtic
rampant, arcs escarsers i barana de forja. La fàbrica fou bombardejada
durant la guerra civil de 1936-39, però en resta la casa «ca l'Erasme»,
d'un classicisme sever, amb una gran sala decorada i un pati barroc, d'es-
til tradicional català.

7. JOAQUIM COSTA
És l’antic carrer Ponent, obert per unir l’Eixample amb el centre de la
Ciutat Vella. Pujant a la dreta, entre el carrer Carme i Peu de la Creu,
podem veure-hi un bon exemple d’antiga fàbrica.

8. FERLANDINA
Rosari de l’Aurora (Joan Amades)
En aquest carrer s’originà la revolta més grossa que va haver-hi a la nostra
ciutat contra el famós Rosari de l’Aurora. Durant molt de temps la gent de
la flamarada d’aquest barri anava darrera dels fidels que concorrien al rosa-
ri, els escarnien i, àdhuc imitaven els seus cants de manera ridícula. Un matí
els van tirar bacins o, millor, el seu contingut no pas gaire agradable. Amb
aquest motiu es va armar un aldarull tan fort que motivà, a les autoritats,
la prohibició d’aquella pràctica religiosa.

Transport per arribar-hi: metro L2 Sant Antoni i L3 Liceu; autobusos 64, 22 i 14. 
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APUNTA'T A LLEGIR

Aquest és el títol d’un llibre que té
per autor Jaume Centelles i que va
obtenir, ben merescudament, el
Premi Rosa Sensat de Pedagogia
2004.
Atenció bibliotecaris i professors de
llengua, si no el coneixeu, perquè
aquest llibre és una «mina»! Sí, una
mina de recursos per treballar i
gaudir la llengua en els seus múlti-
ples aspectes.
Proposa com a funcions de la
biblioteca: promocionar la lectura,
ajudar a desvetllar la curiositat pels
llibres, oferir novetats, orientar l’a-
lumnat, els pares i els mestres en la
tria dels seus llibres, facilitar biblio-
grafia seleccionada, ensenyar a tenir
cura dels llibres i respectar-los, for-
mar l’alumnat en el maneig de la
informació, afavorir l’accés a diver-
ses fonts de documentació. 
Són objectius generals de la biblio-
teca: proporcionar un suport conti-
nuat al programa d’ensenyament i
aprenentatge, impulsar els canvis
educatius, assegurar l’accés a tota
mena de recursos i serveis, dotar
l’alumnat de les eines bàsiques per
obtenir informacions, habituar l’a-
lumnat a emprar la biblioteca amb
finalitats recreatives, informatives i
d’educació permanent.
El llibre es centra en activitats,
habituals a les escoles, per crear «el

goig de llegir», oferint abundants
idees pràctiques i solucions pedagò-
giques concretes. (No entra per
raons d’espai, en aquella part de la
vida de la biblioteca que té a veure
amb la recerca d’informacions, tot i
que la considera imprescindible).
En aquest llibre, trobem exhaustiva
l’exposició dels múltiples aspectes
que presenta així com la gran quan-
titat d’exemples pràctics que pro-
porciona. Per raons d’espai, gairebé
no hi podem fer res més, sinó enu-
merar-los: el programa d’invitació a
la lectura, algunes lectures recoma-
nades per a l’educació infantil i pri-
mària, la influència de la biblioteca
escolar en l’evolució personal de l’a-
lumnat del cicle d’infantil (l’hora
del conte, maletes familiars, «cro-
mocontes»...), la participació de la
biblioteca en el cicle festiu anual
(La Castanyada, Nadal, Carnaval,
diada de Sant Jordi), la biblioteca
escolar i la formació d’usuaris autò-
noms.
La biblioteca escolar es transforma,
cíclicament, en un museu (fruit del
treball a fons d’un llibre), bibliote-
ca i poesia un binomi indestriable.
La biblioteca escolar impulsora de
la creació de llibres col·lectius, la
biblioteca com afavoridora de les
possibilitats de joc, una interacció
de les famílies amb l’escola a partir

de la biblioteca escolar (cafè i lli-
bres...). Cada punt indicat podria
donar peu a un article sencer.
Un grup de mestres vam tenir el
privilegi de visitar la biblioteca que
anima Jaume Centelles (Col·legi
Sant Josep - El Pi, l’Hospitalet). En
Jaume ens va mostrar la biblioteca a
través de tots els sentits. Per entrar,
vàrem demanar autorització al seu
personatge màgic («Sentadillo»)
que és qui mana allí. Ens va rebre
amb una llum molt tènue, amb una
música suau, amb una flaire espe-
cial. Molts llibres fora dels prestat-
ges amb ganes de ser mirats, lle-
gits... per últim ens va convidar a
xocolata, ingredient que va sortir
d’un dels contes que va presentar.
Per cert, la biblioteca s’honora amb
el nom de Joaquim Carbó. Va ser
tota una lliçó pràctica del que
explica en el seu llibre. Va ser una
estona «màgica», que mai li podrem
pagar adequadament i que quedarà
intacta en la nostra memòria. Si hi
pogués haver un Jaume Centelles a
cada una de les escoles del nostre
país!

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

La biblioteca, el cor de l´escola
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EDUCACIÓ SOLIDÀRIA

VACANCES SOLIDÀRIES, UNA MANERA
DIFERENT DE VIATJAR

S’acosta el moment de fer vacances, de ben segur meres-
cudes, i cada cop hi ha més gent que viatja a altres països
per gaudir de l’estiu. Visitar indrets remots, submergir-se
en altres cultures, o descansar en platges paradisíaques
són algunes de les propostes amb les que ens sedueixen
aquests dies. 

Paral·lelament, també augmenta el nombre de persones
que tria fer un viatge solidari. Cada cop són més les
ONG que organitzen a l’estiu viatges a països empobrits,
per visitar projectes de cooperació o per sensibilitzar
sobre la situació d’aquestes societats, entre altres motius.
Podem trobar diferents modalitats d’aquests viatges:

El turisme responsable, que demana responsabilitat a
turistes, tour-operadors, comunitats locals i governs per-
què apostin per models turístics sostenibles i que s’adap-
tin a les característiques específiques de cada zona. 

Els camps de treball, on les persones que hi participen ho
fan de manera voluntària, durant un període de temps
concret i en projectes en els quals prevalen valors com la
convivència i l’intercanvi cultural.

També trobem les rutes solidàries, un viatge a un país del
sud per conèixer la tasca d'ONG locals que treballen pel
canvi social, visitar les comunitats i conèixer el país a
nivell social, cultural i natural.

Aquestes possibilitats ens permeten conèixer els països
que visitem des d’un altre punt de vista, i sobretot, ens
permeten entrar en contacte amb la seva gent d’una
manera diferent, des d’una relació més personal, com-
partint el seu dia a dia i coneixent els seus projectes.

Com tantes decisions que prenem diàriament, la manera
com passem les nostres vacances també contribueix a
definir, a petita escala, el món en què vivim. 

*

*«Biblioteca del Col·legi  Sant 
Josep - El Pi, l’Hospitalet.»
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Grup @plec 

QUIN PROJECTE?

Títol del Projecte: Grup @plec de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. 

Escola: Escola Pia Balmes

Etapa: 4t d’ESO i 1r Batxillerat

Àrees relacionades: Cultura Religiosa, Filosofia, Educació per a la Ciutadania, Psicologia.

Descripció del projecte:
Emmarcat dins el projecte Mou-te, l’@plec és el grup de joves (alumnes, ex-alumnes i sempre obert a tothom)
que es reuneixen a l’escola en horari extraescolar. Dos animadors acompanyen aquests joves de 16-17 anys.
L’objectiu principal és dedicar setmanalment una estona (de 13.45 a 15.00h aproximadament) a tractar i com-
partir aquells aspectes que més ens afecten, interessen, gaudim a la vida: les relacions personals, la recerca d’un
sentit ple de la vida, les prioritats a la nostra existència, els valors o contravalors que ens mouen o paralitzen,
la pregunta pel Transcendent (els joves que ho desitgen poden celebrar el sagrament de La Confirmació al final
del 2n curs), pistes per la felicitat... en definitiva és ajudar a pensar, a ser crítics, obrir la ment a altres reali-
tats... per tal d’anar dignificant progressivament la realitat viscuda per cadascú.

Seqüència d'activitats realitzades
Fase inicial:
Salutacions i preparació de l’aperitiu (cadascú aporta quelcom per menjar o beure). Aquest primer moment
més informal és important per situar-nos i parlar d’alguna anècdota o vivència de la setmana.
S’aprofiten aquests primers minuts (aproximadament 20’) per donar alguns avisos: l’anunci d’una nova Ruta
de Muntanya amb els joves del Casal dels Infants del Raval, proposta d’alguna pel·lícula, llibre, obre teatral,
exposició... que pugui interessar al grup, demanda de voluntaris per col·laborar amb alguna entitat... i es con-
creta ja el proper dia de reunió, quin tema es tractarà i qui ho prepara (algunes sessions són portades per
algun/s membres del grup i l’expectació augmenta).
Aquests avisos seria preferible, potser, fer-los al final, però alguns joves han de marxar  abans i és en aquest
moment on hi és la major part del grup.
Fase desenvolupament:
Guardem i recollim l’aperitiu i es dóna pas pròpiament al tema a partir d’un conte, una imatge, una notícia
del diari, un vídeo, una dinàmica...
Es procura que hi hagi un primer moment més personal, individual i després donem pas al moment central:
la posada en comú, l’intercanvi d’opinions i experiències...
L’animador procura que dos o tres no monopolitzin les intervencions, tot i que s’ha de tenir molt present el
tarannà de cadascú i el valor d’escoltar. 
Generalment es crea un ambient de confiança on es convida a parlar i expressar tot allò més substancial. Es
passa d’una comunicació més superficial (pròpia de la fase inicial) a una comunicació molt més profunda.
Fase síntesi:
Tot i que no sempre es fa, seria bo acabar la sessió avaluant-la, és a dir, que cadascú pugui expressar què ha
anat bé, què l’ha fet reflexionar, què es podria millorar, quina intervenció l’ha fet replantejar algun aspecte...

Breu redactat que inclogui l’avaluació, valoració, conclusions i/o suggeriments
L’@plec doncs, és quedar de manera significativa, és a dir, per parlar i compartir tot allò que ens mou a la vida.
És important destacar que, a més de la reunió setmanal, és bàsic la comunicació que estableix el grup durant
la setmana, entre sessió i sessió, ja sigui una conversa entre passadissos, un correu electrònic, una quedada amb
algú per prendre un cafè...
Un moment màgic pel grup és el Recés. Podríem dir que és un @plec intens on es conviu junts durant tres
dies. Aquest moment fort és molt esperat i gairebé sempre es recorda una experiència per sobre de les altres:
el desert (un parell d’hores dedicades a un mateix, en silenci,  envoltat de la natura i amb uns petits textos per
reflexionar).
Actualment hi ha grups @plec d’universitaris, de 2n i 1r de Batxillerat i 4t d’ESO. Cadascú amb la seva dinà-
mica específica però tots amb moltes coses en comú, sobretot les ganes de recerca i de construir aquest món
una mica més just i per tant, habitable.

Per saber-ne més podeu trucar a l’Escola Pia Balmes al tel. 93 217 86 12
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Escriure, una
aventura el 1597 

Posar-nos a escriure és fàcil. Tenim els
elements necessaris a la carpeta o a la
bossa. Si ens manca alguna cosa, les
papereries estan obertes i alguna en
tenim a prop de casa; allí hi ha de tot i
en més models dels que pensem.
El 1597, quan Josep Calassanç obrí la
primera Escola Pia a Roma, la cosa no
era pas tan fàcil. Escriure era una aven-
tura. Veiem què feia falta i com cadas-
cú havia d’enginyar-se-les per aconse-
guir-ho. Els estris indispensables eren:
paper, ploma, trempaplomes i tinta.
El paper era del que ara en diem artesà
o paper de fil, no el paper industrial
que usem habitualment. Era blanc,
sense pautes. La primera feina del mes-
tre era ratllar-les, full a full, per a cada
alumne. Si tenia 200 nois a l’aula, ima-
gineu la feina diària. I els petits omplen
els fulls amb una rapidesa…

Aconseguir plomes per escriure era
fàcil. Al galliner hi havia gallines que es
podien anar a plomar. Però calia afilar-
les en forma de bec i partir-les vertical-
ment. El punt final es deixava més o
menys ample segons el tipus de lletra
que es volia fer.
La punta de la ploma es gastava aviat
(anys després es feren metàl·liques) i
calia arreglar-la més d’una vegada al
dia. Per això un instrument indispensa-
ble era el trempaplomes –instrument
prohibit als alumnes– i que, el mestre,
havia de tenir a mà i vigilar que no l’a-
gafés algun alumne.
El quart instrument necessari era la tin-
ta. A les botigues o als artesans no se’n
venia. Era un secret professional que
alguns especialistes es guardaven i així
controlaven tot el que s’escrivia. Sense
tinta no servien per a res la resta d’ins-
truments. Els escolapis aconseguiren la
fórmula i se la feien. La fórmula que
s’havia tramès de pares a fills, els esco-

lapis l’ensenyaren als nois a classe: era
un adéu al domini dels gremis. Trobem
en molts llibres antics que a les guardes
hi ha escrita una fórmula de fer tinta:
era revelar un secret. Una de les coses
que un jove en entrar a l’Escola Pia
havia d’aprendre era unes fórmules de
fer tinta: a les Regles de Novicis n’hi ha
unes quantes que s’havien de saber de
memòria.
Aquests instruments el mestre els havia
de preparar per a la classe dels princi-
piants de l’aula d’escriure. Però al
mateix temps que ensenyava a escriure,
ensinistrava en la manera de proveir-se
cada noi d’aquests elements. Amb uns
mesos l’alumne sortia sabent escriure i
coneixent com fornir-se dels elements
necessaris: és a dir, sortia capacitat per a
obrar pel seu compte.

Joan Florensa

COLÒNIES JORDI TURULL

14
15

L'ARXIU INFORMA

INSCRIPCIONS ESTIU 2008

Enguany participaran a les  colònies de
Jordi Turull, més de 700 nens i nenes de 5
a 17 anys.
Varem començar oferint 8 tandes diferents
i al final n'hem creat una  de nova: GR08.
És una ruta per nens de 15 anys, ja que la
demanda era molt elevada i quedaven fora
nens i nenes que havien participat a les
colònies des de feia molts anys.
La primera quinzena és la que ha tingut
més èxit. La casa de Pineta aquests primers
dies de juliol, estarà en plena ocupació:
totes les lliteres plenes!
Ens felicitem per la feina feta, per la comis-
sió d’acolliment encarregada bàsicament de
contactar i mantenir relació amb les famí-
lies i/o entitats que treballen amb: 

• Nens amb dificultats físiques o psíqui-
ques 

• Nens amb dificultats socials i econòmi-
ques

Esperem poder acollir el màxim possible
d’aquests nens i nenes. Tenim ja 41 places.
En part, estaran becats pels propis pares i
mares que hauran pogut fer aportacions al
mateix moment de fer la inscripció.
El nombre de nens ha augmentat lleugera-
ment respecte l’any passat. La distribució
ha estat força bona, potser excepte el grup
de Petits a Pineta 2 que de moment és
reduït, i el grup de Remenuts 2 que no ha
tingut prou èxit. Esperem encara poder
acollir a més nens i nenes per aquests grups
d’aquí al juny.
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CONTRAPUNT

Viure i conviure: a l’escola, per a l’escola 
i per a la vida
Una nova societat demana noves competències personals i
socials

VOLUNTARIAT D’ESTIU 
DE LA FES
Aquest estiu, entre els mesos de juliol i agost,
quasi una seixantena de voluntaris d’Educació
Solidària participaran en els camps de solidari-
tat que es porten a terme a Senegal, Mèxic,
Bolívia i Guatemala.
Les activitats a realitzar a Senegal i Mèxic giren
al voltant del lleure: esplai d’estiu, colònies,
camps d’esport, etc. Mentre que a Bolívia i a
Guatemala l’activitat està centrada en la forma-
ció de mestres, en psicomotricitat i música a
Bolívia, i en didàctica de la llengua i de les cièn-
cies a Guatemala.

PREMIS A LA CREATIVITAT
El passat dia 28 de maig, es van lliurar els XIIIns
premis de la Fundació «Joan Profitós» al Foment
de la Creativitat. L’acte, organitzat per Jordi
Vilar, amb el suport d’en Xavier Ocaña i la coor-
dinació de l’Àrea de Projecte Educatiu de l’equip
de Gestió, es va celebrar a l’Escola Pia de Sarrià.
Pensat com un Homenatge a Mercè Rodoreda
va esdevenir alhora mostra de reconeixement al
treball, rigorós i creatiu, realitzat per tots els par-
ticipants i especialment als guanyadors.

JORNADA D’ESPORT I
CONVIVÈNCIA
El passat divendres 16 de maig, es va celebrar la
XX Jornada Esport i Convivència a la ciutat de
Granollers. Hi van participar uns 1000 alum-
nes de sisè de primària que van poder practicar
una de les següents activitats: atletisme, basquet
3x3, futbol, hand-
bol, voleibol, BTT,
tennis, tennis taula,
mini golf, aeròbic,
escacs, bàdminton,
visita cultural,
excursió vora el riu i
fins i tot un taller de
periodisme en el que varem comptar amb la
presència d’en Sergi Barjuan, ex jugador del FC
Barcelona. Un espectacle d’acrobàcies en bici-
cleta, que va fer vibrar d’entusiasme als alum-
nes, voluntaris i professors que omplíem el
pavelló d’esports, va tancar la jornada. Com
deia en Samaranch a la cloenda d’uns jocs...
«Ha estat la millor “jornada” de la història!» i,
d’aquest èxit, en són responsables directes els
companys de l’Escola Pia de Granollers. El llis-
tó queda ben alt però...segur que l’any vinent,
vora el mar, la jornada serà novament un gran
èxit!

IX PREMIS JOSÉ CANTERO
El passat 2 de juny de 2008 es va reunir el jurat
dels IX Premis José Cantero de la Fundació
EPSON per decidir els guardonats d’aquesta
convocatòria, curs 2007-2008. 
Entre els treballs guardonats enguany hi ha: La
física dels Castellers, de l’alumne Xavier
Mirabent Coll, tutelat per Josep Corominas
Viñas de l’Escola Pia de Sitges.

El consell de redacció desitja que
passeu unes bones vacances!

ACTUALITAT

Temps era temps, tot estava pautat: urbanitat, costums o maneres de fer. Les transgressions es
corregien —o reprimien, o autoreprimien— amb contundència, amb un domini universal del càs-
tig. Era clar qui tenia el poder, qui marcava les normes i a qui li pertocava obeir. L’autoritat, fins
en el món escolar, podia ser arbitrària i no passava gran cosa. Aleshores, no calien gaire compe-
tències socials. Una, sí: adaptar-se. O allò que els castellans diuen: donde fueres, haz como vieres. 
Aquest temps ja és del tot història com ho són els nostàlgics que encara diuen enyorar-lo: semblen
tan distants que ja ningú no els hi fa cas. Que fins i tot ja fa quaranta anys del Maig francès, diuen
altres. 
El nostre món globalitzat, però, no és aquell ni el que es dibuixà després del 68. La televisió, inter-
net, els models culturals, els valors de la post-postmodernitat i el nostre benestar —diguem-ho clar,
en un món de nou rics i de comoditats, qui s’arrisca fàcilment?— configuren un context totalment
diferent. Vivim en un entorn on, amb sofisticats mecanismes de màrqueting, se’ns fa creure que
som ben lliures i que mai com ara no havíem pogut decidir millor el nostre futur; quan del que es
tracta és que siguem mesells consumidors i acrítics ciutadans que ens anem empassant tot allò que
calgui perquè aquells que regeixen la nostra societat des de l’ombra no perdin poder, influència o
negoci. I ens imaginem, doncs, que tot podem aconseguir-ho, que tot serà com nosaltres voldrem.
I —a més i no gens menys— sense esforç i al moment. I, quan topem amb la dura realitat i no
passa allò que voldríem, tendim a cercar qui ens pot resoldre el problema, a qui podem donar la
culpa o a quina estratègia recorrem per a no veure’ns ‘frustrats’. 
En aquest context les competències socials necessàries van més enllà d’allò ‘polit’ de fer-se el sim-
pàtic o d’allò altre d’educat —i ‘politicament correcte’— de donar la raó per no molestar. I acti-
tuds com ‘mirar-se el melic’ o ‘tallar el bacallà’ ja no serveixen perquè la complexitat del món de
les relacions i la perversitat de certs entramats desqualifiquen els extrems. I no diguem altres recur-
sos de ‘bon fer’, com ‘anar amb el ciri a la mà‘,‘donar cops d’espatlla’ o ‘fer el camí planer’.
Però és en aquest rerefons que ens construïm com a persones i que s’esdevenen les relacions inter-
personals: pares-fills, parella, familiars, amics, classe, companys de treball, veïns, ... Saber-se rela-
cionar ara i aquí demana més esforç que en altres temps i habilitats més treballades a tots els nivells.
N’hi ha tres de gran importància. La primera seria conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, les
nostres capacitats, les nostres limitacions i saber que hem de progressar en el nostre desenvolupa-
ment; i que això no se’ns dóna per suposat ni s’obté només ‘creixent’. La segona és saber escoltar
bé l’altre, amb una escolta activa —proactiva, diuen alguns—, escoltant no només amb l’oïda sinó
també amb la vista, intentant posar-nos al lloc de l’altre. I la tercera és aprendre a expressar-nos, a
mesurar els nostres gestos, les nostres paraules; amb esperit crític saber si diem el que volem dir i
rectificar sempre que calgui.
I un apunt final: tot plegat és molt diferent si desenvolupem tres capacitats interessants (i cristia-
nes): el perdó, la compassió i l’humor.

Zum-zum
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