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EDITORIAL

LES COLÒNIES, 
MOLT MÉS QUE UNA TRADICIÓ
Anar de colònies, tota una tradició arrelada a Catalunya
gràcies a la dedicació d’un sector de l’escola que, ara fa
poc més de 30 anys, va saber trobar la fórmula per tras-
passar els standars educatius  gràcies a l’esforç, la dedi-
cació i el convenciment d’un professorat abocat a l’edu-
cació integral dels infants i que, predicant amb l’exem-
ple, va guanyar-se el respecte i l’admiració de bona part
de la societat.
Les conseqüències d’aquesta embranzida inicial s’han
traduït al llarg dels anys en una àmplia implementació de
les colònies escolars gràcies a l’empenta d’aquests i
d’altres mestres que, moguts per un esperit vocacional
indiscutible i un ferm convenciment vers els beneficis
pedagògics que s’obtenen en unes colònies, han gene-
ralitzat l’ús d’un recurs educatiu avui més necessari que
mai. Aquest condicionant vocacional -sense el qual és
molt difícil d’assumir la dedicació i entrega que demana
la seva professió i que és imprescindible per contagiar
als nens i nenes les ganes i motivació suficients per des-
per tar en aquests l’admiració pel coneixement i el res-
pecte- està potser, a data d’avui, passant també per un
període de crisi.
Aquesta possible davallada vocacional, condicionada
segurament per diversos factors socials, podria ésser
una més de les causes que poden haver minvat les ga-
nes, l’esperit i l’energia necessàries per tirar endavant
les sortides i colònies escolars. Segurament hi ha també
un nombre creixent de professorat que, cansat del poc
reconeixement de la seva tasca i en el punt de mira da-
vant de qualsevol contratemps, prefereixen adoptar una
postura menys activa que els condiciona inevitablement
a l’hora d’haver de decidir sobre la conveniència d’assu-
mir la dedicació i responsabilitat extraordinària inherent
a tota sortida fora de l’aula. 
Per més, darrerament, els canvis derivats de l’aplicació
de la nova Llei d’Educació -segurament molts d’ells
qüestionables- i que entre d’altres s’emmarquen en una
diguem-ne retallada de drets adquirits sobretot pel pro-
fessorat de l’escola pública, poden haver estat la gota
que omple el got i que fa que una part del professorat se

senti massa pautat i poc valorat per la seva dedicació ex-
traordinària que, d’altra banda, és potser inherent a la
seva condició professional.
Especulacions a banda, el cer t és que fins fa ben poc
l’actitud del professorat ha estat sempre emmarcada
dins del respecte als valors que han de caracteritzar a
una societat demòcrata i plural. Ells com a garants, que
ho són, de transmetre als nostres fills aquestes actituds
de respecte i tolerància, a hores d’ara sorprèn enorme-
ment que es prestin a trencar les principals normes d’èti-
ca interposant els interessos d’altres col·lectius com a
element de pressió en la defensa dels seus legítims inte-
ressos. Una actitud que d’entrada denota menystenir els
col·lectius afectats i desprestigia alhora qualsevol reivin-
dicació només per la forma com s’intenta aconseguir,
per vàlida que aquesta pugui ser.
Entrar al cos a cos amb una societat que, encara que
potser de vegades injusta en la valoració vers la seva si-
tuació, ha de poder redreçar, si cal, les actituds a partir
del respecte i el diàleg tot i fent prevaler més que mai,
entre tots, l’expressió “parlant la gent s’entén”. D’altra
banda, les conseqüències que es poden derivar de mè-
todes clarament reprovables -quan provenen precisa-
ment d’aquells que són per condició par t del mirall on
els nostres fills han de descobrir les eines per a formar
part activa d’aquesta societat- són, si més no, força pre-
ocupants. 
En qualsevol cas, cal esperar i confiar en que el saber fer
i el seny que, fins ara, ha precedit al professorat, s’impo-
saran per tal de no fer pagar a aquells que en tenen
menys culpa els plats trencats per una societat cada cop
més mancada de valors, sentit comú, i sovint abocada
en l’egoisme, que ha de saber reaccionar per tal de ga-
rantir un futur als nostres fills força més encoratjador del
que entre tots hem sabut forjar en els darrers temps.
Com a pares i educadors és, si més no, el nostre deure i
alhora la nostra obligació.
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En els darrers dos anys, les uni-
versitats catalanes han treballat
en l’elaboració dels plans d’es-
tudi per als graus que substituei-
xen les antigues llicenciatures i
diplomatures. Aquest procés,
que ha compor tat l’aplicació
concreta de l’EEES a cada facul-
tat, s’ha fet amb rapidesa i sense
el debat i la reflexió que requeria,
obviant molts cops els òrgans
de govern de les mateixes facul-
tats on hi són presents els estu-
diants. Un procés d’aquestes
característiques necessita de
debat, transparència i implicació
per part de tots.  

El nou sistema de graus conté,
però, diversos elements posi-
tius que poden suposar un can-
vi impor tant al nostre sistema
universitari. En aquest sentit,
podem destacar la renovació
pedagògica que suposa l’apli-
cació de l’EEES, amb unes me-
todologies d’estudi que se cen-
tren en l’estudiant i deixen enre-
re les classes magistrals per
donar pas a les pràctiques, el
debat o l’adquisició d’habilitats.
D’altra banda, aquest model
planteja a la vegada qüestions
negatives que a dia d’avui no
s’han resolt. La principal és,
sens dubte, la dedicació quasi
completa que es demana als
estudiants que amb l’anterior
sistema no es produïa. Això
provoca, en molts casos, la in-

compatibilitat d’estudiar i treba-
llar alhora, un fet que pot allun-
yar alguns joves -principalment
els de rendes més baixes- d’a-
nar a la universitat. 
Donar resposta, per tant, als
reptes i problemes que planteja
l’aplicació de Bolonya compor-
ta inevitablement un augment
del finançament de la universi-
tat. En primer lloc per fer front a
l’adaptació que suposa el canvi
pedagògic. Per aconseguir rà-
tios més reduïdes, aules de tre-
ball en grup o espais adequats
a les noves necessitats es re-
quereix més inversió. De mo-
ment, no hem vist un augment
substantiu de la mateixa, agreu-
jant per tant un problema que ja
era endèmic del nostre sistema
d’educació superior. En segon
lloc, per garantir la igualtat d’o-
por tunitats a tots els joves en
l’accés a la universitat es ne-
cessiten beques i ajudes que
cobreixin la necessitat de treba-
llar per fer front a les despeses -
força elevades- derivades d’es-
tudiar.  Tampoc hem vist en els
darrers dos anys un augment
significatiu d’aquestes par ti-
des, situant-nos encara a la cua
d’Europa en la despesa en be-
ques. És més, el  Minister i
d’Educació, que és l’adminis-
tració competent en la matèria,
ha presentat un nou model de
finançament universitari que
compor ta l’augment immediat

de les taxes en alguns supòsits,
com les segones repeticions,
però que deixa per d’aquí uns
anys un nou sistema de beques
que millori l’equitat i la igualtat
d’oportunitats. 
Davant la manca de la inversió
pública necessària per fer front
als canvis de l’EEES hi ha, doncs,
un perill afegit. Moltes universi-
tats poden recórrer al finança-
ment privat per cobrir les seves
necessitats. Sense un marc re-
gulador clar -inexistent a dia d’a-
vui- i amb la composició actual
dels òrgans de govern de les
universitats  -el món empresarial
té una forta presència al Consell
Social d’aquestes- això pot con-
dicionar l’activitat dels centres
d’estudi en favor dels interessos
del sector privat. Òbviament, la
universitat pública ha de servir
als interessos de tota la ciutada-
nia i no només als d’una petita
part de la mateixa. 
Creiem, doncs, que cal una apos-
ta clara dels poders públics per
augmentar una inversió que as-
seguri el futur d’una universitat
pública que ha d’estar lligada a la
societat però, alhora, indepen-
dent de cer ts interessos. De la
mateixa manera, la universitat ha
de seguir amb el rol que li perto-
ca com a servei públic que és:
garantir la igualtat d’opor tuni-
tats. Sense això, Bolonya, lluny
de ser una oportunitat pot esde-
venir una autèntica amenaça. 

Bolonya, any zero 

Explica’ns

EL PROPER CURS 2010-2011 SERÀ EL PRIMER EN EL QUE LES UNIVERSITATS CATALANES ESTARAN ADAPTADES
TOTALMENT A L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR (EEES), UN PROCÉS QUE VA COMENÇAR A GESTAR-SE EL
1999 AMB LA CONEGUDA DECLARACIÓ DE BOLONYA SIGNADA PELS MINISTRES D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE
TOT EUROPA. ELS OBJECTIUS PLASMATS LLAVORS EN AQUELL DOCUMENT PLANTEJAVEN L’HOMOLOGACIÓ A NI-
VELL EUROPEU DE LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES AIXÍ COM UN AUGMENT SUBSTANCIAL DE LA MOBILITAT
DELS ESTUDIANTS A TOT EL CONTINENT. OBJECTIUS, DONCS, DIFÍCILMENT REBUTJABLES PERÒ QUE S’HAN VOL-
GUT IMPLEMENTAR AMB UN PROCÉS PLE DE PERILLS I DIFICULTATS I AMB UNA MANCA EVIDENT DE DEBAT AMB LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 

Víctor Albert
President del Consell

Nacional de la Joventut de

Catalunya (CNJC)



Durant el curs 2010-2011 els centres educatius hauran de redactar i
aprovar un model de Carta de compromís educatiu, adreçada a les famí-
lies, en la que se’ls demana implicació en l’educació dels seus fills i filles
i assumir un compromís a favor d’un entorn de convivència i respecte
que faciliti les activitats educatives. El Departament d'Educació ha elabo-
rat el document d'orientacions que guiarà l'elaboració de la car ta, que
s’haurà d'aprovar al consell escolar. 
La Carta de compromís educatiu serà obligatòria per a tots els centres
públics i concertats que imparteixen educació infantil, primària o ESO i
haurà d’estar acabada d’implantar el juny de 2011. Per a la resta d'eta-
pes educatives i per a les escoles privades, en canvi, serà voluntària.
Cada carta l’hauran de firmar els pares, mares o tutors de cada infant i
els responsables del centre. En els cursos posteriors al 2010-2011 no-
més caldrà que la firmi l'alumnat que es matriculi per primera vegada a
l'escola o institut.
Tot i que cada centre podrà dissenyar el model de Carta que consideri
més adient segons els valors i normes de l’escola, el Depar tament
d'Educació ha fixat uns continguts mínims que hauran de ser presents a
tots els models. Entre els compromisos obligatoris que hauran d’assu-
mir les famílies i el centre hi ha el seguiment conjunt de l'evolució de l'a-
lumnat, l’acceptació dels principis educatius del centre, el respecte de
les conviccions ideològiques i morals de la família, la comunicació fluïda
entre l’escola i la família i la coresponsabilitat del centre i la família en el
procés d'orientació (en el cas de l'ESO).

en petit format
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El Centre de Seguretat de la Informació
a Catalunya (Cesicat) impulsa una
campanya de conscienciació so-
bre els riscos de seguretat a la xar-
xa adreçada als menors de 8 a 14
anys i als adults responsables. La
campanya està protagonitzada
pels personatges Cesc i Cati, dos
germans que ofereixen consells
fàcils i efectius per navegar per
Internet de forma segura. L’objectiu
és conscienciar la ciutadania de
les situacions de risc que es po-
den trobar a Internet i que disposin
de les eines i la informació neces-
sària per fer-hi front.
La campanya té tant una orientació
material, formada per desplegables,
cartells, díptics i jocs per als menors,
com vir tual, amb l’espai web del
Cesc i la Cati (http://internetambseny.ce-
sicat.cat/) i el grup de la campanya a
la xarxa social Facebook. A l’espai
web es poden trobar tot un seguit
d’audiovisuals protagonitzats pels
dos germans i també es poden des-
carregar tots els materials de la cam-
panya. El grup del Facebook, en can-
vi, està més enfocat als adults res-
ponsables dels menors i vol esdeve-
nir un espai de preguntes,
respostes

i consells al voltant de la seguretat a
Internet, amb la intenció que els ma-
teixos adults es dirigeixin als menors
per oferir consells sobre seguretat.
Els materials impresos es distri-
buiran per centres educatius i llocs
estratègics, mentre que el Cesc i la
Cati visitaran les escoles catalanes
que ho desitgin i diverses fires i es-
deveniments, com ara la Festa dels
Súpers. Tant el Depar tament
d’Educació com els Mossos
d’Esquadra i l’Agència Catalana de
Protecció de Dades par ticiparan
en la difusió dels materials i el mis-
satge de la campanya.

Els menors a Internet
Un ús intensiu de la xarxa, alhora que
genera oportunitats educatives, té
riscos implícits. En aquest sentit, un
estudi realitzat pel Cesicat i la Fundació
Observatori de la Societat de la Informació
a Catalunya (Fobsic) va posar en re-
lleu que més de la meitat dels menors
participa en xarxes socials, tres de
cada deu naveguen sense la supervi-
sió d’un adult, un 3,5% parla o xateja
amb persones desconegudes i un
18% pot arribar a obrir correus elec-
trònics de persones desconegudes. 

‘A Internet, posa-hi seny’La Carta de compromís
educatiu s’haurà 
d’elaborar aquest curs

Foto: secretària general d'Educació, Dolors Rius, 

i secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomé



en petit format
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El curs 2009-2010 deixa una xifra
rècord de visites a l’Escola del
Consum de Catalunya (ECC), des
que va començar a funcionar l’any
2003. Durant el passat curs van
passar per les seves aules 16.790
alumnes, dels quals 10.771 eren
estudiants de Barcelona i àrea me-
tropolitana i 6.019 de la resta del te-
rritori català. A més de les activitats
a la seu central a Barcelona, l’ECC
compta amb una seu itinerant, que
recorre Catalunya amb un oferta de
tallers per a primària, secundària i
cicles formatius. Enguany ha visitat
el Tarragonès, l’Alt Camp, el Montsià,
la Ribera d’Ebre, l’Anoia, el Ripollès,
el Baix Empordà, el Gironès, el
Solsonès i el Segrià.
L’Escola és un servei pedagògic
creat per l’Agència Catalana del
Consum (ACC) que té com a ob-
jectiu afavorir l’educació del con-
sum responsable i oferir assesso-
rament en aquest camp a la comu-
nitat educativa. Els seus tallers
pretenen formar els més joves
com a ciutadans responsables,
crítics i actius.
L’educació secundària és el grup
escolar que ha par ticipat en més
tallers, concretament s’han fet
525 al llarg de l’any. Li segueixen
l’educació primària (409) i l’edu-
cació especial (23). Els tallers
més demandats pel primer grup
escolar han estat Quines regles té

el consum? Drets i deures en el

món del consum, seguit de Missatges

o missatgers? La publicitat a la vi-

da quotidiana, L’aigua està sem-

pre en equilibri? Consum sosteni-

ble i Què em poso aquesta matí?

La roba i els criteris de compra.
Pel que fa a educació primària els
tallers més sol·licitats han estat
Nyam Nyam...què hi ha per bere-

nar? El berenar, l’alimentació i el

consum, A què juguem? Reflexionar

sobre l’ús de la joguina a partir

dels regals, Què fem aquesta tar-

da? Les activitats d’oci i els nos-

tres drets i deures i Em faig gran?

Gestió d’una festa d’aniversari:

consum i responsabilitat.

Més de 30 AMPA han 
participat  en les xerrades
que ofereix l’ECC
L’ECC també realitza activitats en
contextos d’educació no formal,
formació inicial de mestres en el
context universitari i xerrades for-
matives sobre educació en el con-
sum dirigides a les associacions
de pares i mares. Sobre aquesta
darrera activitat, l’ECC ha realitzat
30 xerrades al llarg del curs, als
que han assistit un total de 384
persones. Un dels temes més de-
mandats per les associacions de
pares i mares ha estat el consum
responsable a l’hora de comprar.
La segona xerrada més repetida
ha estat Jugar o consumir jocs?,
que aborda qüestions com la se-
guretat de les joguines, l’adequa-
ció d’aquestes a l’edat dels nens o
les repercussions que té un tipus
de joguina en la seva educació.

L'Escola del Consum de
Catalunya tanca el curs
amb gairebé 17.000
alumnes formats com a 
consumidors responsables

Les cases de colònies i albergs de l’ACCAC ja tenen a punt les seves pro-
postes d’activitats i estades per als mesos de tardor. Es tracta de pro-
postes lúdiques i educatives que complementen a la perfecció un perío-
de de convivència amb els companys i professors molt interessant a l’i-
nici de curs.
La verema: la vinya, el vi i el raïm, per exemple, permet conèixer tots els
secrets del cicle vegetatiu de la vinya, els processos pels que passa el
raïm fins que arriba a la taula en forma de most o de vi i el funcionament
d’un celler i d’una bodega. Ofereix la possibilitat de viure una Verema tra-
dicional catalana, collint el raïm, transportant-lo en senalles, trepitjant-
lo, provant el most i visitant un celler de veritat. És una activitat molt re-
comanable per estades de dos a cinc dies o per a sortides d’un dia. Es
pot adaptar per a qualsevol cicle, des d’infantil a secundària.
Una altra opció és el taller L’oli, l’olivera i l’oliva, que inclou una visita al
trull on es premsen les olives o a un molí d’oli en funcionament. També
incorpora un segona part pràctica sobre com distingir les millors olives
per a menjar i com macerar-les. Aquest taller es pot realitzar en una sor-
tida d’un dia o entre la programació d’activitats d’una estada més llarga.
És una proposta vàlida per a totes les edats i el millor moment de l’any
per fer-lo és des de principis de novembre fins a mitjans de desembre.
Més experiències! La Castanyada és una activitat ineludible tant per a infants
d’infantil i primària com per escoles bressol, que consisteix en fer panellets,
recollir castanyes directament dels castanyers de la zona, fer la torrada de les
castanyes recollides i fins i tot conèixer a la Marieta Castanyera! 
Els que són una mica més grans potser preferiran les rutes El paisatge de

la tardor, que contempla diverses opcions de caminades de natura i tallers
de creació de sacs d’olor o treballs amb herbes remeieres, per exemple. 
Finalment, els bolets als nostres boscos són una altra opció de passejada
pels espais naturals catalans, amb diversos recorreguts segons les edats
dels participants i els tipus de bolets que es vulguin recollir. Durant l’itinera-
ri els nois i noies aprendran a recol·lectar els bolets de
forma respectuosa amb l’ecosis-
tema i diferenciar els que
són comestibles. També
s’hi aprèn les múltiples
possibilitats gastronò-
miques dels bolets i quin
procediment cal seguir
per a confitar-los i així poder
gaudir-ne fora de temporada.

Experiències de tardor
per a petits i grans
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LES AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES SÓN REACCIONS ADVERSES ALS ALIMENTS, ATRIBUÏBLES A LA
INGESTA, EL CONTACTE O LA INHALACIÓ D’UN ALIMENT, O ALGUN DELS SEUS COMPONENTS. PODEN PATIR REAC-
CIONS LLEUS O FINS I TOT MOLT GREUS, PER LA QUAL COSA ÉS VITAL QUE LES INSTAL·LACIONS TINGUIN MOLTA
CURA DELS ALIMENTS TRIATS PER ALS MENÚS COL·LECTIUS I QUE ELS AFECTATS PER AQUESTES INTOLERÀNCIES
COMUNIQUIN QUINS PRODUCTES NO PODEN CONSUMIR. TOTES LES CASES DE COLÒNIES I ALBERGS DE L’ACCAC
VIGILEN ESTRICTAMENT QUE LA MANIPULACIÓ DELS ALIMENTS SIGUI DEL TOT ACURADA I LA COMPOSICIÓ DELS
MENÚS SIGUI SEMPRE COMPATIBLE AMB ELS GRUPS D’INFANTS I ADULTS QUE S’HI ALLOTGEN. 

Per a les persones que pateixen
al·lèrgies o intoleràncies alimen-
tàries cada àpat fora de casa és
un maldecap. El consum d’un ali-
ment o substància al qual són
al·lèrgics, fins i tot en una dosi
molt petita, pot produir-los des de
reaccions lleus, com ara picor o
erupcions a la pell, fins a símpto-
mes molt greus, com asma, dia-
rrea, còlics o fins i tot un xoc ana-
filàctic potencialment mortal. 
Per això les instal·lacions juve-
nils que formem l’ACCAC ens
preocupem molt de la prevenció
de riscos d’aquesta mena i pro-
curem sempre que els nostres
hostes ens informin puntual-
ment de qualssevol al·lèrgia o
intolerància que pateixin. Les
colònies i estades a les nostres
instal·lacions han de ser mo-
ments educatius d’evasió i per
gaudir, amb la necessària tranquil·li-
tat de saber que la salut de petits
i grans no patirà cap ensur t. La
millor manera d’evitar reaccions
al·lèrgiques és seguir les bones
pràctiques de manipulació que
han recomanat les administra-
cions públiques (Agència Catalana
de Seguretat Alimentària, Agència
de Protecció de la Salut, Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària
i Nutrició...), així com la forma-
ció i sensibilització del personal
que treballa a les cases per apli-
car amb rigor aquests consells.
Un cas freqüent és la malaltia

celíaca. Es tracta d’una intole-
rància permanent al gluten –una
proteïna present en determinats
cereals com el blat, l’ordi i el sè-
gol, l’espelta i el kamut–, que
produeix una lesió crònica en la
mucosa intestinal i pot afectar la
salut de forma crònica. Els afec-
tats de celiaquia han de consu-
mir productes específics sense
gluten i han de demanar a les
instal·lacions on s’allotjaran que
confeccionin menús adaptats
sense aquesta proteïna.
L’elaboració de menjars per a
una persona al·lèrgica a un ali-
ment requereix una atenció es-
pecial que s’inicia amb l’adapta-
ció dels menús i que cal mante-
nir fins que se serveixi i es con-
sumeixi el plat. Cal fer la previsió
de quantes persones al·lèrgi-
ques o intolerants assistiran a
cada àpat i assegurar-se de quins
són els ingredients al·lergògens
que els afecten. Per por tar un
control més acurat, cal consul-
tar als proveïdors sobre la pre-
sència d’al·lèrgens en els seus
productes i demanar-los, si con-
vé, una declaració d’absència
dels al·lèrgens. De la mateixa
manera és molt impor tant la
complicitat de les famílies a l’-
hora de col·laborar amb l’apor-
tació de determinats productes
de difícil adquisició per par t de
les instal·lacions. També és acon-
sellable que, durant l’elaboració

del menú, es preparin primer els
àpats destinats a persones al·lèr-
giques i després els generals.
Les precaucions rigorosament
aplicades són una rutina essen-
cial perquè les colònies siguin
una estada feliç i exitosa, on els
afectats per al·lèrgies o intoleràn-
cies alimentàries puguin sentir-
se segurs i par ticipar amb total
normalitat. A les nostres instal·la-
cions poden gaudir d’un entorn
conscienciat i compromès amb
la seva salut i hi trobaran, de ben
segur, la desconnexió lúdica i el
lleure que hi han vingut a buscar.
L’ACCAC sempre ha procurat do-
nar suport als col·lectius que per
raons de salut i culturals han d’a-
doptar mesures extraordinàries
en la seva dieta, especialment en
el cas dels infants i els joves. A
més, les cases de colònies són
un molt bon espai per a promou-
re actituds de respecte i toleràn-
cia vers aquestes problemàti-
ques. Estem segurs que desmiti-
ficar les intoleràncies o al·lèrgies i
tractar-les amb la màxima nor-
malitat i garantia de seguretat
ajuda als infants a conèixer-les,
respectar-les i assumir-les com
un ingredient més de la diversitat.

Al·lèrgens: precaucions per 
a unes colònies sense riscos

BONES PRÀCTIQUES

Per a més informació:
•Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica: http://www.scaic.org/scaic/cda/index_esp.jsp 

•Agència Catalana de Seguretat Alimentària: http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1352/index.html 

•Agència de Salut Pública de Barcelona: http://www.aspb.es/quefem/controlaliments.htm 

•Agència de Protecció de la Salut: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/index.html 

•Institut de Recerca Alimentària.  Informació sobre al·lèrgies alimentàries [en anglès]: 
http://www.foodallergens.info/ 

tractar-les
amb la màxi-
ma normali-
tat ajuda als
infants a 
assumir-les
com un 
ingredient
més de la 
diversitat
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L’ús de les noves tecnologies
creix curs rere curs a les nostres
escoles, tot i que en els darrers
anys ha calgut accelerar el ritme
de la digitalització per no perdre
el tren tan altament tecnificat de
la societat global. La fórmula
que ha programat el Departament
d’Educació per a fer arribar l’e-
quipament informàtic i la forma-
ció adequada als docents s’ano-
mena EduCAT1x1, un projecte a
llarg termini i amb un pressupost
de més de 31 milions d’euros
per al curs 2009-2010. Es tracta
de l’estratègia pròpia de la Generalitat

per a implementar els recursos
que el Ministeri d’Educació posa
a disposició de les comunitats
autònomes mitjançant el projec-
te d’àmbit estatal “Escuela 2.0”,
que s’estendrà progressivament
a tota l’ESO i incorporarà en els
següents anys l’alumnat de 5è i
6è de primària. El seu desplega-
ment té dos components bà-
sics: la distribució del material
informàtic per a les escoles i la
dels portàtils personals per a l’a-
lumnat. 
L’equipament informàtic serà
l’escollit per cada centre, se-

gons la quantitat de ‘punts’ dels
que disposa per haver acumulat
bones pràctiques i participat en
projectes anteriors del Departament.
El curs 2009-2010 dos milers
de grups-classe, corresponents
a 527 centres, han pogut sol·li-
citar alguns dels materials que
composen la futura aula digitalit-
zada. Han pogut triar, per exem-
ple, entre un ordinador de sobre-
taula, por tàtil o terminal, moni-
tors TFT, impressores multifun-
ció, lectors de codi de barres,
càmeras de fotografia o vídeo,
kits de projecció, pissarres tàc-

Digital i connectada: 
l’educació catalana al segle XXI
ARRENCA EL CURS MÉS TECNOLÒGIC PER A LES ESCOLES CATALANES. LA DIGITALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ A
CATALUNYA ENTRA DE PLE EN LA SEGONA FASE: LA GENERALITZACIÓ DEL LLIBRE DE TEXT DIGITAL. LA PRIMERA,
ENCARA EN MARXA, ÉS EL PROVEÏMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC, CONNEXIÓ WI-FI A INTERNET I CABLEJAT ELÈC-
TRIC PER A L’ÚS SIMULTANI DELS ORDINADORS PORTÀTILS QUE HAURAN DE DUR TOTS ELS I LES ESTUDIANTS. EL
PROJECTE EDUCAT1X1 DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AGRUPA TOTS ELS ESFORÇOS D’IMPLEMENTACIÓ DE LES
TIC A LES ESCOLES. EL CURS 2009-2010 VA PORTAR EQUIPAMENT INFORMÀTIC D’ÚLTIMA GENERACIÓ A LA MEITAT
(51%) DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA, PERMETENT QUE CADA ESCOLA TRIÉS QUINS MATERIALS LI
EREN PRIORITARIS SEGONS ELS USOS QUE VOLIA DONAR ALS ORDINADORS I LES ASSIGNATURES QUE VOLIA DIGI-
TALITZAR PREFERENTMENT. EL PROFESSORAT TAMBÉ HA COMPTAT AMB FORMACIÓ ESPECÍFICA I EQUIPAMENT
NOU PER A LES TASQUES DE GESTIÓ.

Cada escola
ha pogut i po-
drà dissenyar
projectes 
digitals fets 
a mida



tils i electromagnètiques, teclats
musicals, lupes digitals amb cà-
mera, kits de robòtica o també
materials adaptats per alumnes
d’Educació Especial. 
D’aquesta manera, les escoles
han tingut la paella pel mànec en la
implementació de les noves tec-
nologies a les aules i als currícu-
lums escolars. Cada escola ha po-
gut i podrà dissenyar projectes fets
a mida, innovadors i eficaços di-
dàcticament per cada tipus d’a-
lumnes del centre. Tot i així, els
2.000 grups-classe de 1r i 2n
d’ESO que han participat en aques-
ta fase el curs passat han rebut,
com a mínim, un projector i una
pissarra electrònica connectada a
un ordinador, la instal·lació elèctri-
ca necessària per a la connexió si-
multània de tots els ordinadors de
l’alumnat, dues línies de connexió
directa a Internet amb un ample de
banda equivalent a 3 Mbps i xarxa
wi-fi d’altes prestacions. 
El pressupost per a la instal·lació
d’aquest equipament ha estat de
31.000.000 euros, als quals s’ha
d’afegir els 103.685 euros men-
suals que costa la connectivitat
wi-fi de les aules. La formació es-
pecífica per al professorat inclòs
al projecte ha costat uns 800.000
euros i l’han rebuda 13.947 pro-
fessionals catalans (37% dels
quals de forma telemàtica). Els
centres que s'han apuntat a la pri-
mera fase ho han fet voluntària-
ment, en la major part dels casos
amb anys d’experiència en ús de
les TIC a l’aula i docents molt ben
preparats pel canvi.
En la digitalització de les aules
està treballant també la Secretaria
de Telecomunicacions del
Depar tament de Governació i
Administracions Públiques del
Govern de la Generalitat i el pro-
grama Innovació en Metodologies
de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
(IMAE), enfocat específicament
als processos educatius i a la di-
vulgació de la ciència, la tecno-
logia i les humanitats.

Adéu progressiu al paper
La segona fase del Projecte
EduCAT1x1 és la implantació
del llibre de text digital, que es
farà mitjançant la compra semi-
subvencionada d’un por tàtil ti-
pus netbook per a cadascun
dels alumnes. És l’anomenat
“model 1:1” (1 alumne = 1 or-
dinador). A Internet hi haurà
penjat el material didàctic que
suplirà als llibres, accessible a
través de contrasenyes i amb
les llicències íntegrament a cà-
rrec de la Generalitat. El darrer
curs van provar el nou mètode
uns 53.375 alumnes catalans,
procedents de 409 centres pú-
blics i 118 de concer tats. El
Departament estima que fins al
juny de 2010 ha distribuït 63.836
ordinadors netbook.
El model de por tàtil que ha dis-
tribuït el Departament en el curs
2009-2010 té doble sistema
operatiu (Windows i Linux),
connectivitat en xarxa amb el
centre, antivirus, sistema de
control remot (per controlar
que l’estudiant no faci un mal
ús de l’equip fora de l’horari
lectiu) i un programa antiroba-
tori que localitzarà el lladre si es
connecta a la xarxa o activarà
un virus que destruirà el siste-
ma operatiu sencer. Les famí-
lies que ja disposin d’ordinador
por tàtil propi podran fer-lo ser-
vir i no haver de comprar el sub-
vencionat, sempre i quan instal·lin
el programari oficial. 
Aquesta segona fase de
l’EduCAT1x1 ha resultat més po-
lèmica, perquè obliga a les famí-
lies a assumir la meitat del cost
del portàtil, valorat en 300 euros
(150 euros que la família ha de
pagar per cada fill). El Departament
ha assegurat que fins al 20%
dels alumnes que utilitzin llibres
digitals el curs 2010-2011 po-
dran optar a beques que cobrei-
xin el 100% del cost i ha ressaltat
que en el fons la inversió en el
portàtil és un estalvi a mig termi-

ni, perquè el cost de tres o quatre
anys de llibres de text –la duració
estimada dels netbooks– dobla o
triplica aquests 150 euros.
No obstant, també és cer t que
durant un temps coexistirà el
material imprès i el digital i per
tant algunes llars hauran d’a-
frontar una despesa doble du-
rant els proper temps. El com-
promís de les escoles és impar-
tir, com a mínim, cinc assignatu-
res en format eminentment digi-
tal. Un altre aspecte del que re-
celen les associacions de pares
i mares és la qualitat dels con-
tinguts. Encara hi ha poques
editorials que hagin dedi-
cat els recursos neces-
saris per a elaborar ma-
nuals multimèdia i d’al-
ta qualitat i el bilin-
güisme dels llibres
digitals obre una
esquerda a la polí-
tica d’immersió lin-
güística catalana.
Als fòrums sobre
l’EduCat1x1 que ofe-
reix la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya
(XTEC) alguns pares i
mestres han expressat el
seu temor, a més, que la co-
moditat de l’entorn digital fo-
menti la ganduleria i la manca
d’esforç en els escolars. 
El manteniment dels netbooks

també és un punt a debat. La
marca ofereix dos anys de ga-
rantia i assumirà gratuïtament
les reparacions quan respon-
guin a errors inherents a l’ordi-
nador. La família disposarà d’un
número de telèfon d’atenció a
l’usuari i l’empresa li recollirà
l’equip avariat a casa mateix i li
retornarà també a casa quan l’-
hagin arreglat. Però si l’averia és
causada pel mal ús o per una
caiguda, per exemple, la repara-
ció haurà d’anar a càrrec de les
famílies. I si l’alume perd o li ro-
ben l’ordinador, també serà res-
ponsabilitat seva.

TEMA DEL LLEURE Digital i connectada
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Algunes 
escoles ja fa
una dècada
que utilitzen
les TIC en el
dia a dia de
l’aula
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Experiències
innovadores
Tot i que la digi-
talització com-
pleta de les au-
les no serà una
realitat a tots els
centres fins d’aquí
a uns anys, hi ha es-
coles que porten ja
una dècada fent ser-
vir parcialment o total
les noves tecnologies
com un instrument més
del dia a dia a classe.
Des de passar la llista a
parvulari amb l’ajuda
d’un processador de tex-
tos tipus Word fins a con-
tactar amb centres eu-
ropeus i intercanviar in-
formació per correu
electrònic sobre les
tradicions i balls po-
pulars de les respec-
tives societats.
Un dels centres cap-
davanters en la uti-
lització pedagògica
de les noves tecno-
logies és el CEIP i IES

Jacint Verdaguer de
Sant Sadurní d’Anoia.

La seva aposta per l’en-
torn digital i en línia l’ha dut

a acumular nombrosos pre-
mis i honors en els darrers anys,

com ser l’escola de primària es-
collida per a representar Catalunya
al Parlament Europeu, ser nome-
nada Escola europea del mes per

l’organització EUN o rebre el Premi
Educació Catalunya 2008, a més
dels mèrits rebuts pels alumnes
del centre en projectes internacio-
nals d’innovació i tecnologia.
Entre les aplicacions que fan de la
informàtica, destaquen la instal·la-
ció d’un ordinador per cada aula
de classe (des de parvulari fins a
ESO), el projecte col·laboratiu
‘Gegants i bestiari’, la mediateca,
el servidor web de trobada per a
infants, mestres i famílies, els ta-
llers de creació de personatges
animats i curtmetratges i el labo-
ratori multimèdia d’Anglès. A
l’Aula de Ciències, a més, apre-
nen a realitzar la lectura de tempe-
ratura de líquids i com es reflec-
teix a l'ordinador a través d'Excel a
més de capturar invertebrats per
càmera des del microscopi i vi-
sionar-los amb l'ordinador.
D’altres escoles, en canvi, han
sobresortit per projectes puntuals
molt exitosos, que sovint han
nascut per donar resposta a ne-
cessitats educatives singulars.
Per exemple, el CEIP Àngel
Guimerà de Balaguer, amb
categoria de Centre d’Atenció
Educativa Preferent pel
seu alumnat d’origen ma-
joritàriament gitano i ma-
grebí, ha descobert el poten-
cial d’internet per tractar a l’aula
problemàtiques d’actualitat, bons
hàbits d’higiene quotidiana i va-
lors i normes per a la convivència.
Cada quinze dies, els alumnes re-
alitzen l’hora de tutoria setmanal a

l’aula d’informàtica i fan servir re-
cursos multimèdia com Youtube,
el servei 3alacarta de TV3, Google
Imatges o còmics web. Als estu-
diants els resulta més motivador
abordar temes com la higiene
dental, els bons i mals comporta-
ments o la igualtat de gènere si
analitzen un videoclip d’Andy y
Lucas o un capítol d’Els Simpson

que no
pas si els mateixos temes són lle-
gits en paper o exposats oralment
pels mestres.

Cada escola
ha pogut i po-
drà dissenyar
projectes 
digitals fets 
a mida

ORDINADORS
DISTRIBUÏTS

63.836 ordinadors 
s’hauran dstribuït fins 
el juny de 2010

33.159

8.684
8.308

18.722
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Pissarres que fan caminar
L’IES Doctor Trueta d’El Prat del
Llobregat s’ha aliat amb les pis-
sarres digitals per a recrear les
arrels de l’ètnia gitana i compa-
rar-ne la cultura amb la d’altres
societats. Aprenem història ca-
minant amb el poble gitano per-
met als estudiants d’ESO passe-
jar vir tualment per la zona indo-
paquistanesa per veure les apor-
tacions a la història d'aquella zo-
na, tant històriques com culturals
o religioses, per comparar amb
d'altres estudiades a classe d’-
història, com Egipte, Roma, Grècia
o l'Alta Edat Mitjana. “L’interès ha
pujat i les comparances amb les
altres societats estudiades ajuda
que uns o altres recordin ele-
ments i es reforcin els conceptes;
a més, el que la majoria de les
classes comencin amb jocs d'a-
tenció durant els primers 5-10
minuts ajuda a centrar els alum-
nes”, varen exposar els docents
responsables quan el I Congrés
de Pràctiques Educatives
Innovadores al Baix Llobregat va
seleccionar aquesta experiència.
Aquest mateix congrés també va
premiar la iniciativa La Tecnologia,
les Ciències Socials i els Idiomes
a la ràdio del centre, de l’IES Ribera
Baixa d’El Prat del Llobregat.
Aquest institut disposa des del
curs 2008-2009 d’una ràdio que
emet setmanalment a través
d’Internet. Els alumnes de 4t
d’ESO s’encarreguen rotativa-
ment de l’elaboració dels progra-
mes i de la seva emissió, a través
de les àrees de Ciències Socials,
Anglès i Francès. L’assignatura
de Tecnologia i Informàtica es fa
càrrec de la part tècnica del fun-
cionament. A banda d’amenitzar
l’aprenentatge dels continguts
curriculars, la ràdio reforça de
forma lúdica les competències
dels alumnes en expressió oral i
escrita i permet als docents abor-
dar valors com l’actitud crítica
davant dels mitjans de comuni-
cació o el dret ciutadà a rebre in-

formació veraç. Els professors
impulsors del projecte ressalten
que qualsevol centre pot engegar
la seva ràdio en línia sense gaire-
bé cap inversió econòmica, per-
què el maquinari necessari (ordi-
nador, auriculars i micròfons) ja
sol formar part de les aules d’in-
formàtica i el software (Audacity,
Zara Radio, Real Producer) pot
ser descarregat de forma gratuïta
i lliure des de la xarxa.

Més exemples! = 
More examples!
El projecte de l’IES Joaquim Bau
de Tortosa ha estat especialment
innovador per la seva transversa-
litat. Technology is fun and it's in
english! és el treball interdiscipli-
nar que fan els alumnes de 1r
d’ESO al voltat dels cotxes i cur-
ses de Fórmula 1. Combinen l'a-
proximació a l'ús dels nous mate-
rials plàstics compostos i als sis-
temes de seguretat, dins la matè-
ria de tecnologia, amb l'aprenen-
tatge d'anglès. Els continguts es
fan sobretot des de casa, a través
del visionat de vídeos d’internet,
el debat en fòrums i la cerca d’in-
formació sobre la fibra de carbo-
ni, però també a l’aula, amb el
disseny d'una bicicleta feta amb
els materials lleugers estudiats.
I com a projecte de màxima inno-
vació i optimització absoluta del
potencial d’Internet tenim l’E-
twinning europeu. Es tracta d’un
projecte de la Unió Europea que fa
servir la xarxa per a agermanar
centres educatius de diferents
països europeus, des de parvulari
fins a escoles d’adults. Més de
35.000 escoles hi participen arreu
de Catalunya! Un cop es produeix
un agermanament, el professor/a
responsable pot accedir a una
plataforma vir tual, anomenada
TwinSpace, i convidar el seu alum-
nat. El TwinSpace disposa d’una
gran varietat d’eines TIC (xats,
xarxa social, calendari interactiu,
taulell d’anuncis, etc) amb què és
possible intercanviar i compartir

informació, punts de vista i activi-
tats amb l’escola agermanada
sense necessitat de sortir de l’es-
pai virtual. Els projectes més am-
biciosos poden optar als premis
anuals e-Twinning. Entre els fina-
listes del 2010 hi ha un projecte
amb participació catalana: Uniting
through legends, amb una alum-
na del CEIP Ramon Macip - Dolors
Granés de Cardedeu, un projecte
col·laboratiu que consisteix en in-
tercanviar per internet llegendes,
mites i contes po-
pulars dels paï-
sos on són els
sis instituts
agermanats
( Po l ò n i a ,
Romania ,
Itàlia, Grècia, 
Portugal i 
Catalunya).

Més de
35.000 cen-
tres escolars 
catalans 
participen 
al projecte
europeu 
e-Twinning
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Entrevista a la nova 
presidenta de la FaPaC

“Com a mare puc asse-
gurar que les colònies són
molt necessàries per a
l’autonomia dels fills”

Imma Fuyà

L’Assemblea General de la FA-
PAC la va investir presidenta el
març passat, anunciant un ‘can-
vi d’etapa’. Lidera un equip
trencador o continuista?
L’equip és molt semblant a l’an-
terior, el que volem canviar és la
manera de funcionar, que sigui
més par ticipativa. Quan hi ha
persones amb ganes de cons-
truir, de treballar, de fer coses,
s’ha de buscar la forma que pu-
guin col·laborar i aprofitar aques-
ta voluntat. També hem canviat
els estatuts, perquè teníem una
Junta massa gran, d’uns 60 mem-
bres i mai podien venir tots a to-
tes les reunions. No volem Juntes
que no puguin ni reunir-se sen-
ceres, sinó al contrari, gent mo-
tivada i que representi als territo-
ris, perquè no hi ha les mateixes
problemàtiques al Ripollès que a
les Terres de l’Ebre, per exem-
ple. També hem donat més au-
tonomia a les delegacions terri-
torials i ara quan facin les seves
assemblees i generin apor ta-
cions, la Junta General les haurà
de recollir i fer tot el possible per
portar-les a terme. 

Un dels principals projectes
del nou equip és potenciar la fi-
gura del dinamitzador d’AMPA.
En què consisteix?
És un tècnic de l’associació que es
reuneix amb les AMPA d’un territo-
ri determinat, d’extensió propor-

cional al nombre d’escoles que hi
hagi, i que mira de fer aflorar la veu
i les demandes de les AMPA fins a
la federació, alhora que informa
dels serveis que oferim i en què
podem ajudar-los. Necessitem
formació per als pares i mares i per
als propis formadors, sobre els te-
mes d’actualitat, perquè ens de-
manen l’opinió dia a dia i no po-
dem representar a les bases si
aquestes no han reflexionat primer
sobre el tema i no n’han opinat.

També hi haurà vocalies no-
ves, com la de noves tecnolo-
gies o la de família i lleure.
Hi ha temes que fins ara no s’ha-
vien tocat a la FaPaC i que ja no
podem deixar de banda. Un exem-
ple molt clar és l’educació en el
lleure. Els pares i mares hem de
participar del món professional
del lleure, perquè en som usua-
ris. Ens hi hem d’interessar per-
què els nostres fills, que en són
els beneficiaris finals, han de re-
bre un servei educatiu de quali-
tat, digne, equitatiu, cohesio-
nat... El mateix estàndard de
qualitat que l’educació formal.
Altres temes que ens planteja-
rem són de quina forma hem
d’exigir a l’Administració que els
menjadors escolars no depen-
guin de les AMPA o quines pos-
sibilitats ens ofereix el lleure per
potenciar la relació entre família,
nens i escola, entre d’altres. 

ES DEDICA PROFESSIONALMENT AL MÓN DEL
LLEURE I LA SEVA TRAJECTÒRIA ASSOCIATIVA
ÉS BEN LLARGA, PERÒ, TAL I COM LI AGRADA

AUTODEFINIR-SE, PER DAMUNT DE TOT ÉS MARE.
L’IMMA FUYÀ I LASSNIG (LLAGOSTERA 1962) ÉS EL
NOU ROSTRE DE LA FAPAC, LA FEDERACIÓ D’AMPA
MÉS GRAN DE CATALUNYA. N’ÉS PRESIDENTA DES
DEL PASSAT 27 DE MARÇ I HA ENCAPÇALAT LA DE-
LEGACIÓ DE GIRONA DURANT ELS DARRERS CINC
ANYS. VIU I TREBALLA A GIRONA DES DE 1989 I TÉ
DUES FILLES QUE ESTUDIEN PRIMÀRIA I BATXILLERAT
A LA CIUTAT DE L’ONYAR. MIRA AMB IL·LUSIÓ LA NO-
VA ETAPA A LA FEDERACIÓ I, ESPECIALMENT, ELS
CANVIS ORGANITZATIUS QUE PERMETRAN A LES DE-
LEGACIONS TERRITORIALS PARTICIPAR MÉS, FER
MÉS FEINA I COMUNICAR-SE MILLOR.

PARLEM AMB...



PARLEM AMB... Imma Fuyà
Les estades de colònies, des
de fa molts anys, esdevenen
una aportació important al pro-
jecte educatiu de molts centres
escolars i on es promou espe-
cialment moltes de les compe-
tències personals i emocionals
imprescindibles en el procés
educatiu dels alumnes. Quins
coneixements o actituds creu
que s’aprenen anant de colò-
nies i que no poden aprendre’s
només dins de l’aula?
Això caldria preguntar-li a un mes-
tre. Però com a mare, el que sí
que puc assegurar és que les co-
lònies són molt necessàries per a
l’autonomia dels fills i per a la dels
pares. Sobretot quan els nens són
petits, a les mares i als pares ens
costa moltíssim desprendre’ns
dels fills durant uns dies, és pitjor
que si ens traguessin un queixal! I
ens va molt bé trencar aquesta
bombolla de protecció i veure
que, quan tornen, no ha passat
res. I les relacions dels nanos en-
tre ells, amb un entorn diferent al
de casa, també és molt profitosa.
És bo que l’infant vegi que el seu
amic també dorm amb un ós de
peluix, quan ja són més grans que
puguin quedar-se xerrant fins una
mica més tard del normal,... Tot
això jo m’ho vaig perdre quan era
petita, si no pertanyies a un cau o
a un centre excursionista no les
feies aquestes estades. A l’escola
fèiem la típica excursió al zoo i dó-
na gràcies! 

Com s’impliquen les AMPA en
la planificació de les colònies
escolars?
Fem moltíssimes coses! Perquè
puguin fer aquesta sor tida i so-
bretot perquè també puguin par-
ticipar els seus companys que
tenen problemes econòmics.
Hem fet rifes solidàries, hem ve-
nut sopars, loteria, hem sortejat
paneres de Nadal... de tot!

Malgrat les colònies puguin
esdevenir un recurs important

de cara a un enriquidor procés
de convivència i integració de
l’alumnat, no sempre és fàcil
que participi l’alumnat nouvin-
gut. Les AMPA són un bon es-
pai per a treballar la inclusió
de les famílies nouvingudes i
fomentar la participació dels
seus fills? 
Sé de moltes experiències per
potenciar la interculturalitat, per
exemple ara em ve al cap un bu-
fet lliure de cuina internacional i
el posterior intercanvi de recep-
tes tradicionals. En aquests ac-
tes es van coneixent pares i ma-
res d’aquí i de països molt dife-
rents i així mica en mica van en-
trant famílies d’origen estranger
a les AMPA. Tenim una campan-
ya per potenciar-ho, amb l’ajuda
de la Secretaria per a la Immigració,
però no en tenim cap sobre les
colònies, per aquelles famílies
nouvingudes que recelen d’en-
viar els fills de colònies amb la
resta de la classe. Aquestes co-
ses s’aconseguiran poc a poc,
molt a poc a poc. Hem de tenir
paciència i les famílies d’aquí
també han d’intentar compren-
dre a les nouvingudes, perquè
encara ens queden molts preju-
dicis. I l’Administració també ha
d’ajudar, està clar. Dinamitzar la
par ticipació de les famílies im-
migrades a les AMPA i animar-
les a par ticipar de les sor tides i
colònies, en bona part, és qües-
tió d’invertir-hi diners.

Determinats grups de mestres
han decidit no anar de colònies
ni fer sortides escolars com
mesura de pressió al Departament
d’Educació per l’eliminació de
la jornada intensiva. La FaPaC
ja ha advertit que és una repre-
sàlia injusta per als infants.
Què en pensa d’aquesta cam-
panya de boicot a les colònies?
És una actitud que malaurada-
ment no és nova. Jo por to 15
anys a l’escola primària i cada
any quan toca aprovar l’horari

del mes de juny tenim aquesta
discussió amb el claustre de
professors. Jo també reconec
que hi ha uns drets adquirits, un
precedent, però és un tema que
han d’arreglar entre la Conselleria
i els sindicats de professors.
Nosaltres no n’hem de ser part,
d’aquest xantatge. Si seguim ai-
xí, el proper setembre ja no se-
ran només les colònies, serà
que els nostres fills ja no faran
càlcul o taller de lectura... per-
què clar, no estan legalment
obligats a fer-ho!

La decisió de suspendre les
colònies, però, ha de passar
pel Consell Escolar, un òrgan
on també hi ha representants
dels pares. La FaPaC recoma-
na a les seves AMPA membres
que votin en contra de la su-
pressió?
Ho recomanarem, està clar. Igual
que recomanem des de fa temps
que no facin casals ni gestionin
directament els menjadors es-
colars, perquè la responsabilitat
recau sobre l’AMPA. Nosaltres
podem recomanar el vot en con-
tra, però cada AMPA és ben lliu-
re de fer el que vulgui, està clar.
Jo ho entenc que és un esforç
molt impor tant pels mestres,
que també deixen a les seves
famílies aquells dies, que
moltes mestres tenen els
seus fills, etcètera. Ells
sabran, tot i que un dels
punts positius de les
colònies és que els alum-
nes vegin als seus mes-
tres en un context dife-
rent al de l’aula, més re-
laxat. A més, a les esco-
les públiques en principi
no hi van pas tots els pro-
fessors cada any. En qual-
sevol cas, repeteixo,
és un problema que
el Departament i
els mestres han
d’arreglar en-
tre ells. 
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Els pares i
mares hem
de participar
del món 
professional
del lleure,
perquè en
som usuaris”
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Quins encerts li reconeixeu la
FaPaC a la nova Llei d’Educació
(LEC) i que no us n’agrada?
La LEC té coses molt positives,
sempre i quan es puguin aplicar.
El sistema d’avaluació i la direc-
ció en els centres tal i com és
plateja ens agraden, per exem-
ple. Creiem que als centres hi ha
d’haver un referent clar, malgrat
que molts professionals no ho
han vist bé. Tot el que recollia el
Pacte Nacional per a l’Educació
ens sembla molt bé, per això el
vam firmar, i si es fan polítiques
en la mateixa direcció ens sem-
blaran bé. En canvi, caldria fer
un major esforç en cohesió, per-
què no estiguem com sempre
discutint per la dualitat de xar-
xes, fent diferències. Amb la no-
va Llei, també és cert, ha empit-
jorat la relació entre sindicats i
administració, i aquesta batalla
entre ells a nosaltres ens afecta i

n’estem ja tips. Anem a treballar,
fem coses, no estiguem bara-
llant-nos! La relació entre els
sindicats i les AMPA no s’ha
malmès, per sor t. Fa poc vam
signar junts un manifest en con-
tra de les retal lades i a favor
d’augmentar la immersió, fer
cas de les avaluacions, no se-
gregar la immigració, etcètera. 

Com a federació d’AMPA vet-
lleu per l’educació dels vostres
fills i filles, però també pel bon
curs de l’educació catalana en
conjunt. Quin paper jugueu en
el seguiment de les polítiques
públiques?
Els membres de la FaPaC que
porten el seguiment de les políti-
ques educatives no el fan pas
sols, sinó que estan recolzats
per molts altres agents més. Cal
que puguem aportar la nostra vi-
sió sectors i representants molt

diversos, des de moviments de
renovació pedagògica, fins al
sector del lleure, els educadors
socials, les associacions, els
municipis.... 

A mode de resum final: quins
són els reptes clau de l’educa-
ció a Catalunya?
Hi ha aspectes que recurrent-
ment no funcionen. El primer és
el diàleg, falta més diàleg i més
participació entre tots els agents
educatius, les famíl ies i
l’Administració pública. En se-
gon lloc, cal reduir la burocratit-
zació de les escoles. Que deixin
als professors fer de professors
i no els facin perdre tant temps
omplint formularis. L’atenció als
pares també és deficitària, ne-
cessitem més hores de relació
família-escola i que la comuni-
cació entre nosaltres sigui més
fluïda. 

falta més 
diàleg i més
participació
entre tots els
agents 
educatius”
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La fonamentació teòrica del pro-
jecte beu del pedagog italià Loris
Malaguzzi i la metodologia de tre-
ball utilitzada és la investigació-ac-
ció participativa. Persegueix que el
desenvolupament del projecte si-
gui un procés creatiu en sí mateix,
que es transforma i evoluciona
constantment a través dels desit-
jos, les necessitats, les inquietuds i
la necessitat de col·laborar dels
que hi par ticipen. Les persones
que fan possible i que són benefi-
ciàries del ReBOST estableixen
vincles nous entre elles i s’empo-
deren per a la transformació de
l’entorn, mentre alhora incremen-
ten els recursos intel·lectuals, eco-
nòmics i socials al territori.
El ReBOST és, doncs, un servei a
la comunitat d’impacte transver-
sal, innovador i amb un gran po-
tencial per esdevenir una nova
eina de treball cultural comunita-
ri, de desenvolupament sosteni-
ble i de dinamització a nivell local

un cop trobi el suport institucio-
nal necessari. Més enllà d’ésser
una font de recursos abundants i
gratuïts, l’Espiral fa un acompan-
yament directe als ens del terri-
tori via dinamització d’activitats
lúdiques, didàctiques i de forma-
ció de professionals, així com
l’assessorament tècnic i peda-
gògic per a la revalorització dels
materials de rebuig i del poten-
cial de les ar ts plàstiques en el
foment de la cultura, l’educació,
la mediació, la convivència, la in-
tegració i l’afavoriment del be-
nestar emocional i social dels
ciutadans i ciutadanes.

Com funciona exactament?
- Com un supermercat gratuït: la
indústria proveeix, l’establiment
gestiona, el client fa “el cistell”,
l’encarregat fa el registre, el
client s’ho empor ta “a casa” i
“alimenta la unitat familiar”.
- A partir d’un conveni de col·la-

boració entre l’entitat i els agents
que hi par ticipen per tal de ga-
rantir la responsabilitat social,
mediambiental i de la transver-
salitat del projecte.
- Des de la participació activa de
tots els agents implicats amb la
cooperació i l’apor tació de re-
cursos tant a nivell d'intercanvi
de coneixements i experiències
com materials i econòmics.
El ReBOST ha estat reconegut en-
guany amb el 2n Premi J.M. Rueda i
Palenzuela de la Diputació de Barcelona
i actualment es beneficien del pro-
jecte 22 centres educatius, 14 enti-
tats del tercer sector i 20 empreses.
És un projecte pioner a Catalunya i a
l’estat espanyol, però s’inspira en al-
tres projectes similars que funcio-
nen arreu d’Europa i altres llocs del
món amb dècades de trajectòria i
resultats destacables. La valoració
final del projecte és que cada muni-
cipi compti algun dia amb un servei
com aquest, gratuït i cooperatiu.  

XARXA SOCIAL PER A LA RECUPERACIÓ DE MATERIALS PER A LA DINAMITZACIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA
L’ASSOCIACIÓ DE CREADORS/ES L’ESPIRAL, AMB SEU A BADALONA, HA CREAT UN SERVEI INNOVADOR I DE GRAN
UTILITAT PER AL MEDI AMBIENT I LES ACTIVITATS DE CREATIVITAT EN L’EDUCACIÓ FORMAL I EN EL LLEURE.
S’ANOMENA EL REBOST I ES TRACTA D’UN MAGATZEM DE MATERIALS DE REBUIG RECUPERATS A LES EMPRE-
SES BADALONINES, DESGRANATS, CLASSIFICATS I CEDITS DE FORMA GRATUÏTA A ESCOLES I ENTITATS PER AL
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS CULTURALS, D’ARTS PLÀSTIQUES I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL.

ECOLOGIA PRÀCTICA

El ReBOST: magatzem del reciclatge

Aquest article ha estat redactat amb la
col·laboració d’El Rebost.
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Les poblacions de Ripoll, Gombrèn,
Campdevànol i Sant Joan de les
Abadesses han unit esforços
per recrear els orígens medie-
vals de Catalunya a través de la
Llegenda del Comte Arnau. La
ruta Terra de Comtes i Abats és
una proposta flexible i apta per a
totes les edats, que inclou pro-
postes pedagògiques per a es-
coles i grups d’educació en el
lleure i també paquets turístics
per a famílies i colles d’amics.
El nucli del projecte és el Centre
d'Interpretació del Mite del com-
te Arnau, a Sant Joan de les
Abadesses, inaugurat la passa-
da primavera juntament amb la
rehabilitació de l’edifici històric
on està ubicat, el Palau de l’Abadia
(s. XIV). 
A més, el Centre d'Interpretació
del Mite del comte Arnau dispo-
sa de material didàctic per alum-

nes de primària i secundària. Es
tracta de dos quaderns per a ca-
da etapa educativa, un per treba-
llar a classe amb informació
prèvia sobre el context històric i
literari del Comte i l’altre amb ac-
tivitats i exercicis lúdics per fer
durant la visita. El Centre propo-
sa als nois i noies de Primària
iniciar el recorregut amb un au-
diovisual d’un quart d’hora, rea-
l i tzat per joves com ells (els
alumnes de sisè del CEIP Mestre
Andreu de Sant Joan de les
Abadesses) i posteriorment divi-
dir la classe en quatre grups i fer
un circuit per les quatre zones
temàtiques de l’exposició. Als
estudiants de Secundària, en
canvi, els convida a explorar les
connexions entre el mite medie-
val i el moviment cultural i nacio-
nalista de la Renaixença. Per re-
flexionar-hi, els joves hauran de

discernir entre els conceptes de
Mite i Llegenda, aprofundir en la
vida i pensament de l’Abadessa
Emma de Barcelona, germana
de Guifré el Pilós, o crear els
seus propis jocs de paraules
amb la història del Comte, com
varen fer grans poetes catalans
dels segles XIX i XX.

Les petjades del comte Arnau
COM ERA CATALUNYA A L’EDAT MITJA? QUÈ TÉ DE CERT LA LLEGENDA DEL COMTE ARNAU? QUÈ HI TENIEN A
VEURE EL POU DE L’OU I EL CASTELL DE MATAPLANA? QUI VA SER GUIFRÉ EL PILÓS? PER QUÈ LA RENAIXENÇA
LITERÀRIA VA INSPIRAR-SE EN AQUESTA LLEGENDA EN CONCRET? LA RUTA TERRA DE COMTES I ABATS, VIATGE
ALS ORÍGENS DE CATALUNYA RESPONDRÀ A AQUESTES PREGUNTES I A MOLTES MÉS. LA COMARCA DEL
RIPOLLÈS ES REINVENTA I OFEREIX UN NOU RECURS PEDAGÒGIC PER A ESTADES I COLÒNIES PROP DE LA NATU-
RA, LA HISTÒRIA I LA CULTURA CATALANES.

SORTIM

La ruta Terra
de Comtes i
Abats és una
proposta fle-
xible i apta
per a totes
les edats
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Planificar un bon tour
Una bona visita a la ruta Terra de

comtes i abats podria ser la visi-
ta d’est a oest, és a

dir, començant a
Sant Joan de les

Abadesses, pas-
sant per Ripoll
i Campdevànol
i finalitzant la
sor tida a
G o m b r è n .
Sens dubte
el millor ini-

ci és la

introducció que ofereix el Centre

d'Interpretació del Mite del com-

te Arnau, que a més permet apro-
fitar que s’és a Sant Joan de les
Abadesses per empalmar amb
un recorregut guiat o teatralitzat
pel Palau de l’Abadia i el Monestir.
Va ser fundat pel comte Guifré el
Pilós a finals del segle IX per a la
seva filla Emma, que en fou la
primera abadessa, i a l’interior
s’hi conserva el valuós conjunt
escultòric del Descendiment, ta-
llat el 1250 i considerat com una
de les mostres més destacades
del romànic català.
Ripoll ofereix nombroses visites
interessants, tot i que la més
destacada amb diferència és
l’extens conjunt monàstic de

Santa Maria de Ripoll. Visitar-
lo permet abordar amb els
infants la història de
Catalunya, doncs a l’inte-

rior de la basílica hi ha ente-
rrat el fundador de la dinas-

tia dels comtes de Barcelona,
Guifré el Pilós, d’altres

il·lustres comtes catalans
(com Ramon Berenguer III i

Bernat Tallaferro) i del cèlebre
Abat Oliba, besnét de Guifré i
fundador del monestir de Montserrat.
També s’hi pot admirar la gran
portalada del s.XII, un dels mo-
numents romànics més impor-
tants del món, la bellesa del claus-
tre i el magnífic treball escultòric
dels seus capitells. 
Finalment, a Campdevànol hi
trobem el santuari de Montgrony
i el conjunt del castell de Mataplana,
que fou cor t de trobadors i, se-
gons la llegenda, llar del Comte
Arnau. Permet apropar-nos a la
vida feudal quotidiana, a les ba-
talles i justes entre cavallers i a
les cançons trobadoresques en
occità. Durant el guiatge, es visi-
ten indrets relacionats amb la

llegenda, com el Gorg dels
Banyuts, d’on cada nit surt el
Comte amb el seu cavall de

flames per vagar per aques-
tes contrades. 

El Santuari de
Montgrony, per

la seva banda, compta amb un
espai expositiu centrat en la lle-
genda de l'Otger Cataló i els 9
Barons de la Fama. 

Caminades i jocs de nit
La llegenda del Comte Arnau i
la resta de mites que l’acom-
panyen són un molt bon cen-
tre temàtic per a estades de
colònies i sor tides en família.
Res millor per a endinsar-se
en la història i traslladar-se
mil anys enrere, que te-
matitzar tots els detalls
de l’estada amb detalls
de les l legendes. Per
exemple, els mites més
turbulents poden adap-
tar-se com a joc de nit,
els àpats poden realit-
zar-se amb ingredients
de l’època (d’abans de la
descober ta d’Amèrica, sen-
se patates ni tomàquets!) o
amb cober ts de fusta tosca.
També és possible alternar les
visites amb alguns desplaça-
ments a peu o en bicicleta en-
tre les localitats de la ruta. En
aquest sentit, la via verda que
uneix Ripoll i Olot aprofita el
traçat d’una antiga via ferro-
viària en desús i el camí ral i
ramader que sur t  de Camp-
devànol compta amb una zona
d'esbarjo envoltada d'una gran
bellesa i riquesa natural. El ca-
mí ral, a més, mena fins al pou
de Sant Ou, la fonda cova des
de la que el Comte es comuni-
cava amb el diable!
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T’ha
fet el pes 

aquesta ruta?
Doncs pots reservar visites

de grup i d’escolars a Terra de
comtes i abats a través de l'Oficina
de Turisme de Sant Joan de les
Abadesses. Ben a prop, com
sempre, diverses cases de

colònies i albergs de l’ACCAC
t’oferiran un allotjament

de qualitat i a la mida
del teu grup.

Molt més que un Mite
El Comte Arnau, sigui real
o sigui llegendari, ha deixat
la seva empremta en molts
indrets de la comarca. Ripoll,
Gombrèn i Campdevànol, a
més de Sant Joan de les
Abadesses, disposen d’un
ric llegat arquitectònic me-
dieval, recentment adap-
tat a visites escolars i tu-
rístiques. La ruta Terra

de Comtes i Abats tam-
bé es proposa revitalit-
zar aquests indrets, que
tenen un gran potencial
pel seu valor ar tístic i
històric. 

El Centre
d'Interpretació
del Mite del
comte Arnau
disposa de
material 
didàctic per
alumnes de
primària i 
secundària.
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