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Editorial

Si jo l’estiro fort per aquí
i tu l’estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.
Lluís Llach

Qualsevol ullada cap enrere ens faria
estar confosos. Si per un moment
oblidàssim l’època en què vivim i
féssim un exercici imaginari de retrospecció, seria senzill sentir velles
onades de clam social mesclades amb
reivindicacions modernes, i també
seria complicat traçar la línia divisòria entre el passat i la pesant realitat. La memòria, ferida d’arrel com
mai abans no se’ns hauria ocorregut,
assisteix esgarrifada al retrocés social
en què ens han abocat els qui sortiren de les urnes gràcies al poble. Ara,
amb aquesta legitimitat que sembla
que els fa infal·libles, avui desvirtuada, decebuda i incrèdula, travessen
amb peus de fang entre els anys de
progrés àmbits tan preuats com la
llengua, el respecte, l’educació integradora, la llibertat i la dignitat de
l’escola, i arranquen d’arrel i a cop
d’autoritat el consens, el diàleg i el
tarannà conciliador. Aquest fang als
peus ha omplert d’espurnes les paraules, ha crispat les frases i ha fet
córrer rius de tinta verda que, encara avui, ragen contra l’estultícia dels
qui no han volgut assumir-ne cap
responsabilitat.

A l’estiu ja es feien notar les altes
temperatures. El moviment social
començava a gestar la impaciència i
a delimitar els seus objectius. Reclamar que no s’improvisa l’educació
ha estat la gran creuada contra un
Goliat convençut de la seva força
inalterable de monstre engolidor. I
així era quan ens imaginaven com a
quatre il·luminats amb pancartes de
colorets cridant com a idealistes démodés. Posaren en marxa la retòrica
captivadora, els mitjans al seu abast
per menystenir les crítiques, per
relegar-les a la xafogor de l’estació,
amb l’objectiu de fer veure que l’ex
periència docent esdevenia de sobte
una tasca de manipulació calculada
i una estratègia per crear adeptes
autòmats. Cent mil persones al carrer només eren un error (mai no un
ressò), una onada de gent insensata,
sense credibilitat ni alternativa, una
insignificant manifestació. La més
gran que ha conegut mai aquesta
terra, sovint tan conformista.
No tot ha estat el TIL, el gran projecte estafa, l’aposta imposada, el
desgavell institucional que ha creat

i la discòrdia entre els estaments
que ha estat capaç de remoure. Si
bé és cert que la vaga indefinida
que s’instal·là a les aules el tenia
com a un dels principals motors i
detonants, altres metxes també han
incendiat la paciència del sector i
han fet servir la vaga com a via per
evitar l’expropiació lingüística i, fins
i tot, de l’essència mateixa del sistema que fins ara acollia (tan bé com
podia) les nostres escoles. Parlam
de les retallades en dotacions bàsiques, d’una llei de símbols coercitiva, de l’augment de ràtio a les aules
paral·lel a la reducció de professorat,
de l’atorgament de beques cada vegada més reduït, de la superba (amb
ironia) nova llei d’educació promoguda pel ministre Wert.
Les cooperatives d’ensenyament ens
adherírem a la vaga per participar
en totes aquestes reivindicacions. I
si bé en el seu moment suportàrem
la pressió com a col·lectiu durant
tres setmanes complicades, també
n’haguérem de suspendre el seguiment per una pura i dura qüestió de
logística i de supervivència empre-
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sarial. Mai no per manca d’ideari,
mai no perquè ens consideràssim
vençuts, ni arraconats, ni conformistes. Mentrestant, els socis treballadors es mantingueren en la lluita,
en la protesta, fermes, conscients de
les dificultats però fidels a les conviccions.
Sabem que tota aquesta convulsió
social i educativa s’ha produït perquè hem entès que les decisions en
aquest àmbit que ara ens ocupa no
són només patrimoni dels polítics.
Es necessita diàleg, responsabilitat i rigor pedagògic i científic per
abordar iniciatives com el TIL. Es
necessita el consens dels qui l’han
d’aplicar (els docents), de la comunitat educativa en general i, per extensió, de la societat civil. Fa molt
de temps que reclamam un pacte per
l’educació per sobre d’aquests partidismes que fan una perillosa política
a la carta.

És ben cert que, mirat des de qualsevol caire, els alumnes han estat els
més perjudicats. Els qui governen
els han fet servir com l’instrument
excusa dels seus estratagemes i les
escoles, sigui com sigui, no els han
impartit classes quan el curs ja tocava haver començat. Però potser
importa més percebre en aquesta
trencadissa la proximitat dels pares
que, preocupats, han confiat en els
docents i han pres part en la seva
lluita i la seva reclamació. Només
així s’aconsegueix una educació
de qualitat, digna, igualitària i que
mantingui l’autonomia de centres
com a eixos fonamentals per tractar
la diversitat. S’han perdut dies de
classe, però s’ha guanyat molt més:
hem guanyat en cohesió, en solidaritat, en orgull. Ens han volgut escindir i l’efecte ha estat exactament
el contrari.
Les

cooperatives

defensarem, ara més que mai, però
des del diàleg, qualsevol projecte
que estigui consensuat i es presenti
lliure de connotacions sospitoses.
Donarem suport a les iniciatives que
convidin a millorar l’ensenyament
dels nostres alumnes, sense oblidar
que l’educació en valors es troba a
l’adn dels nostres trets d’identitat
fonamentals.
Però també usarem les nostres eines per posar barreres a les imposicions capricioses que ens vulguin
restar autonomia, que entrin de ple
en la transmissió de patrimonis tan
preuats com la llengua i la cultura,
ambdós encaminats a formar ciutadans lliures i compromesos amb la
nostra comunitat. I, per damunt de
tot, qüestionarem sempre i cercarem
defugir el sistema que vulgui instrumentalitzar la formació dels nostres
alumnes i anteposi la utilitat política
a la responsabilitat educativa.
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Tots els nins poden ser
Einstein

Fernando Alberca, expert en educació

Des de fa temps defens per tot Espanya i a l’estranger la idea que en
realitat Einstein era com qualsevol
dels nins que tenim asseguts a les
nostres aules cada dia, si ho estudiam a fons seguint els seus escrits,
les seves confessions, la seva història,
els documents de la seva escola i els
dels seus biògrafs, familiars i coetanis.
Albert Einstein no llegia ni escrivia correctament amb set anys. La
seva mestra d’infantil va escriure
que era «mortalment maldestre». I
la seva mare el considerava, segons
l’inventor mateix, «retardat mental».
No aconseguia destacar i no aprovava els exàmens que volia, com per
exemple el de l’Escola Politècnica de
Zuric, tot i tenir bo amb el director.
Però alguna cosa va li va passar
després dels quinze anys que li pot
passar a qualsevol nin o nina del
nostre voltant: va trobar tres o quatre persones que li alimentaren una
motivació creixent i li ensenyaren la
manera d’utilitzar el cervell.
Einstein tenia molta imaginació,

molta creativitat, molta capacitat de
síntesi, intuïció, sensibilitat, afectivitat i una gran capacitat emocional, és

…tots som de
ciències i de lletres
perquè tenim un
cervell complet…
a dir, tenia ben desenvolupades totes
les operacions de l’hemisferi dret del
cervell humà; era, com diríem avui,
un autèntic home de lletres. No era
un superdotat; si ens hi fixam, fins
als quinze anys semblava travat.
La seva genialitat consistí a aplicar
l’hemisferi dret —imaginatiu, intuïtiu i creatiu— als problemes que
se li plantejaven sobre matemàtiques
i ciències amb l’hemisferi esquerre,
perquè ell volia ser de ciències, com
el seu pare i el seu oncle.
Tots som de ciències i de lletres
perquè tenim un cervell complet.

El que passa és que si tenim més
èxit —especialment abans dels sis
anys— en un àmbit o en un altre,
tendirem a centrar-nos no només en
el predominant (això és la lateralitat
definida i és desitjable), sinó que
també ens concentrarem en aquest
hemisferi gairebé exclusivament, debilitant cada vegada més la nostra
seguretat en l’altre. Això ens fa eficaços només a mitges. Podríem ser
el doble d’eficaços si, per exemple,
féssim servir la imaginació i la intuïció per resoldre problemes de matemàtiques i la lògica i l’anàlisi per
a problemes afectius; és a dir, com
jo sol dir, si racionalitzàssim el cor i
emocionalitzàssim el cap.
L’ésser humà (i els nins de manera
més evident, però igual de real) és
com un piano que té totes les tecles,
però depenent de l’intèrpret que el
toqui en sortirà una novena simfonia, si és Beethoven, o gairebé res, si
el toco jo.
Tots som un Fórmula 1 que hem
de treure del garatge, al qual hem
de posar benzina (que seria la bona
motivació) i donar un full de ruta, el
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plànol del circuit per tal que arribi
a la fi de la carrera. Tot això, sabent
que som excel·lents pilots i tenim un
cotxe guanyador.
El full de ruta seria aplicar al nostre
fill o a nosaltres mateixos tot allò que
sabem sobre com funciona el cervell
i el cor. Tot això ho vaig intentar explicar de forma pràctica i senzilla al
meu best-seller Todos los niños pueden ser Einstein, de l’editorial Toromítico.
Però necessitam també una vertadera motivació que s’allunyi de la
típicament nord-americana que
hem imitat els darrers vint anys. Es
tracta d’evitar dir al nin: «Tu pots,
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demostra que vals, aquest és el teu
moment.» Aquestes tres expressions
a un nin no fan més que alimentar-li
l’angoixa, oferir-li una especial ocasió de fracàs. Crear noves expectatives amb la il·lusió de l’adult perquè
abandoni el fracàs en què es troba
públicament instal·lat («demostra’ls
quant vals») no fa més que posar
tens el nin, que vol aconseguirho —creix el seu desig— però no
se l’ajuda a fer les passes concretes
amb la seguretat que li farà assolir el
triomf.
Motivar-lo és demostrar-li que ja és
capaç, no que ho serà. Que ja ha assolit grans fites a la vida, que ja és

intel·ligent, que sap ordenar el seu
cervell i treure’n profit.
• Manifestar-li la nostra satisfacció
cada vegada que fa alguna cosa bé.
Sobretot si ho ha fet voluntàriament. Amb gestos (una mitja rialla, una mirada d’estima i assentir
amb el cap al mateix temps que
projectam un pensament de satisfacció per tenir un fill capaç de
fer allò). Contar la nostra satisfacció a una tercera persona en veu
alta quan el fill o l’alumne escolti i sembli distret de la conversa.
Per exemple, donant-li l’esquena
mentre ho deim, com si no sabéssim que hi és.

…podríem ser el
doble d’eficaços si,
per exemple, féssim
servir la imaginació i la intuïció per
resoldre problemes
de matemàtiques i
la lògica i l’anàlisi
per a problemes
afectius; és a dir,
com jo sol dir, si
racionalitzàssim
el cor i emocionalitzàssim el cap…
• Demanar-li a qualsevol edat que
faci coses difícils: tasques que pugui fer i que altres encara no fan a
la seva edat. Per exemple, responsabilitzar-se d’alguna cosa, caminar una distància llarga, quedar-se
sol davant l’ordinador i fer-ne un
ús adequat, aprofitar el temps, fer
el llit, parar i llevar taula, cedir el
millor tros del dinar a la mare, escurar o recollir el rentaplats.
• Dir-li que confiam que actuarà
bé, perquè sap com comportar-se
i és bo i intel·ligent.
• Demanar-li a qualsevol edat –des
del moment en què parli– la seva
opinió, malgrat que després prenguem les decisions finals sense ell.
• Convèncer-lo d’aquesta fórmula que jo sempre defenso (que es
troba en el capítol «Esfuerzo +
Necesidad = Capacidad», del llibre
Todos los niños pueden ser Einstein): que serà capaç d’allò que es
proposi si troba la necessitat real

d’aconseguir-ho i posa l’esforç
que la fita exigeix.
• Relacionar allò que li demanam
amb alguna cosa que li interessi o
li agradi, presentant-ho com a difícil i valuós fins que li provoquem
curiositat i relacionant-ho amb el
seu entorn i amb la satisfacció i
orgull que sentiran les persones
que estima. S’ha de plantejar de
manera que li pugui provocar alguna pregunta sobre com, per què
o per a qui ha de fer allò. Cal explicar-li que allò que es proposa és
assequible, que ho pot aconseguir
perquè ja té la forma de ser que
l’objectiu exigeix, que li aportarà
prestigi personal. Que li proposam —no demanam— perquè el
concepte que tenim d’ell, basat en
la realitat, ens anima a fer-ho.
• Acostumar-lo a rebre conseqüències afectives satisfactòries, més
que materials, cada vegada que
faci alguna cosa bé.
• Recompensar-lo pels èxits i mostrar una reacció neutra davant els
fracassos.
• Ensenyar-li a escollir, assumint les
conseqüències de la tria.
• Assegurar, tant com puguem, que
es responsabilitza de les conseqüències de les seves accions lliures.
• Animar-lo a començar allò que
creu serà molt difícil. Perquè
l’intent ja és valuós.
• No pretendre que faci allò que
nosaltres faríem ni molt menys
com ho faríem nosaltres.
Totes aquestes accions són les que
qualsevol pare o educador podria
posar en marxa per motivar eficaçment un infant o adolescent i ferlo capaç d’iniciar tantes coses com
desitgi aconseguir, quan sovint no
troba la força o la manera de fer-ho.
Llavors el resultat és una frustració
que si no aprèn a tolerar el conduirà

a una espiral d’infelicitat.
Malgrat tot, si actuam així com proposam, aconseguirem no només que
siguin capaços d’assolir metes difícils
que els aportaran satisfacció i èxit,
sinó també, i encara més important,
farem possible que els nostres fills
o alumnes siguin vertaderament feliços ara, demà i sempre.

Fernando Alberca és llicenciat
en Filosofia i Lletres i té un
màster en Direcció de centres
educatius. A part, ha estat
conseller del Consell Escolar d’Astúries i membre de
l’Observatorio para la Convivencia entre Iguales, de la Conselleria d’Habitatge i Benestar
Social d’Astúries.
De la tasca que ha dut a terme
en el món de l’educació, cal
destacar que ha estat membre
d’honor del Programa Argos
para el Fomento de la Lectura,
del Ministeri d’Educació, i
professor d’honor del Colegio
Internacional San Jorge, a més
de director i professor de secundària i batxillerat de centres
educatius de quatre comunitats
autònomes: Andalusia, Extremadura, Aragó i Astúries. També ha estat professor del Centro
de Magisterio Sagrado Corazón
de la universitat de Còrdova.
És escriptor de nombroses
obres molt conegudes, algunes
de les quals són: Cuatro trucos
para que tu hijo sea feliz, Las
complicaciones del corazón:
afectividad adolescente, Guía
para ser buenos padres, Guía
para ser buenos padres de hijos
adolescentes, Todos los niños
pueden ser Einstein, Todo lo que
sucede importa: cómo orientar en
el laberinto de los sentimientos,
Adolescentes. Manual de Instrucciones i De Newton a Apple,
provoca tu talento.
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Miralls convexos

Jerònima Muñoz, llicenciada en Filologia Hispànica i coordinadora de la revista Còdol
El conflicte educatiu ha fet bullir la societat balear. El començament de curs ha
fet pujar un parell de graus la confrontació social que ha duit implícita, però no
tothom ho viu de la mateixa manera. Tot depèn de la mirada, del mirall, de la
convexitat i dels reflexos…
Expliquem què és el TIL, aquest
famós projecte, i a veure si en podem destriar els punts favorables i
els més controvertits.
Jorge Muñoz Rueda (J.M.R.) Diria
que consisteix en la implantació
d’un model trilingüe per aconseguir
d’una vegada una globalització dels
nostres estudiants, perquè en el futur puguin treballar sense barreres.
Iñaki Aicart (I.A.) La veritat és que
no veig res positiu al TIL, ni en el
contingut ni en la forma. No som
tan optimista. El TIL representa la
imposició d’un canvi del model lingüístic del sistema educatiu de les
Illes Balears que ve de dalt, sense cap
tipus de consens amb els diferents
actors de la comunitat educativa.
Més aviat ha aconseguit un rebuig
frontal, que es va manifestar especialment durant les jornades de la
vaga indefinida.
J.M.R. Jo més aviat diria que tot és
qüestió de ganes per part del professorat i de les institucions…
I.A. El TIL respon al projecte ideològic del president Bauzá en contra
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de la llengua pròpia. El curs passat
va intentar introduir el castellà com
a llengua vehicular als centres mitjançant la lliure elecció de llengua.
Però aquesta opció no va tenir la
resposta de les famílies que el Govern desitjava i, per tant, va haver
d’inventar-se el decret de trilingüisme.
Criteris pedagògics o polítics,
en la implantació? Que, per cert,
molts asseguren que ha estat precipitada…
I.A. No existeix cap raó pedagògica.
Quant al castellà, amb el model lingüístic anterior tenim que, basantnos en dades de la mateixa Conselleria d’Educació, els alumnes de les
Balears ja obtenen nivells de competència pareguts entre les dues llengües oficials. Per tant, per què volen
canviar l’equilibri entre aquestes als
nostres centres? Amb quin objectiu?
Quant a l’anglès, crec que és una
cortina de fum per justificar el canvi.
És un element de pura propaganda.
Queda molt bé dir que aquí tothom
estudia en anglès i coses per l’estil.

Però la realitat és que volen impartir
assignatures en anglès a al·lots que
no tenen el nivell per rebre-les, que
la introducció d’aquest nou sistema
no és gens gradual, que les escoles
no han rebut ni materials ni partides econòmiques extraordinàries per
implantar-lo, que no s’han facilitat
desdoblaments o reducció de ràtios
per fer que una classe en anglès tengui sentit, que no s’ha donat cap tipus d’atenció als alumnes amb més
necessitats de suport educatiu. També cal parlar de l’habilitació de professorat per a aquest ensenyament
amb un simple certificat de B2 de
coneixements de llengua o de les poques hores en què hi ha auxiliars de
conversa allà on han arribat. Només
sis hores, sense comptar que diferents centres que els tenien assignats
no els han vist mai.
J.M.R. Segons tenc entès, s’està donant temps als docents per prepararse. Per altra banda diria, mirant-ho
des d’una altra perspectiva, que si
ens hi fixam s’està intentant no implantar aquest sistema seguint criteris precisament polítics i no pedagògics.

El tema ara deriva cap a la
dotació que s’ha destinat a
l’aplicació del projecte estrella…
J.M.R. Desconec la dotació que s’hi
ha destinat. Però sí que sé que fan
falta més ganes que recursos… Com
diu la jove Malala: «Dóna a un nin
un quadern i un llapis i canviaré el
món.»
I.A. Jo no puc opinar el mateix. La
manca de consens garanteix que el
TIL no tengui gaire futur. Davant
qualsevol canvi de govern és previsible un canvi de llei. Però, a banda de
la manca de consens, hem vist com
la Conselleria ha anat improvisant
sempre les respostes —quan n’ha
donades— a les qüestions que arribaven dels centres o de la comunitat
educativa. Especialment greu és tot
allò que té a veure amb els alumnes
amb NESE. Són els que més s’han
de tenir en compte i el TIL no en
parla enlloc. Es pot dir clarament
que en visió pedagògica el TIL té un
0.
No es poden oblidar els docents,
qui ho dubta! També els arriba a

ells la improvisació? La Conselleria diu a la seva pàgina web que ha
format 3.875 docents. Les escoles
oficials d’idiomes estan saturades…
J.M.R. Vull creure que estan saturades de professors que volen millorar
el seu nivell d’anglès…
I.A. No quan a les escoles d’idiomes
s’ha donat el fet de tenir professorat
amb menys nivell que l’alumnat als
cursos superiors. Això és un exemple
molt gràfic de la improvisació que
guia tot aquest procés.
També s’ha denunciat que a la dar
rera part del curs passat s’ha facilitat
l’obtenció del B2 a molta de gent.
Això no és una formació per fer classes en anglès, especialment a nivells
com 1r d’ESO.
Quant a l’alumnat, no s’han descrit mesures clares per a aquells
infants o joves que presenten dificultats d’aprenentatge, dislèxia,
dèficit d’atenció, o per als nouvinguts amb llengües diferents a
les que proposa aquest projecte.
Estan les aules abocades a la dis-

criminació, la disgregació i les
desigualtats per temes lingüístics
i culturals?
I.A. Com he dit amb anterioritat,
l’atenció als alumnes amb NESE
no s’ha explicat per enlloc pel que
fa a l’ensenyament de l’anglès. En
l’ensenyament amb la metodologia
AICLE (Aprenentatge Integrat de
Continguts i Llengües Estrangeres),
les classes es fan en anglès. El docent
és un referent lingüístic i no ha de
xerrar en català o en castellà. Llavors,
com s’ha de dirigir a aquest alumnat
que té més dificultats per entendre’l?
Si un professor o un mestre xerra català o castellà a l’aula d’ensenyament
en anglès està desfent tota la feina de
referent que ha construït fins aquell
moment. D’altra banda, és evident
que els alumnes que necessiten la
nostra ajuda han de tenir una resposta. Tot és molt contradictori.
Ni la conselleria ni els nostres crítics
ens donen respostes a aquesta problemàtica, la qual cosa demostra un
tarannà que combrega amb un projecte discriminador i segregador.
J.M.R. El meu punt de vista difereix.
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Ho explic a través d’aquest
exemple: quan vaig emigrar al Regne Unit la meva
família i jo vàrem haver
d’aprendre bé l’idioma.
Ells, les persones d’allà, no
havien d’aprendre el meu.
Jo no diria que sigui una
discriminació aportar un
altre idioma a un jove amb
dificultats d’aprenentatge.
El meu millor amic és dislèctic i actualment és un
dels oftalmòlegs més reconeguts del País Basc, per
exemple.
Per què no una afirmació contundent…
Com es pot dir que el
TIL respecta i té prevista
l’atenció a aquesta diversitat si s’han retallat dràsticament a tots els centres
els recursos amb aquesta
finalitat?
J.M.R. Em remet a allò que va dir la
jove Malala en el lliurament del seu
darrer premi a l’eurocambra.
I.A. Jo contestaré amb una altra pregunta afegida: com es pot introduir
un canvi en el sistema educatiu de
les dimensions del TIL en una època de crisi en què les retallades han
representat reducció de pressuposts,
augment de ràtios, augment de
plantilles, reducció de suports…?
Ara el tema gira entorn de les
escoles que tenen una majoria
d’alumnat provinent d’altres
països que no coneixen cap de
les llengües oficials.
Els mestres hauran d’aprendre
àrab, xinès i un llarg etcètera?
J.M.R. De veritat hem de creure que
existeixen escoles on la majoria de
l’alumnat prové d’altres països? Si
fos així, cosa que no crec que passi
mai, pens que la persona que emigra és qui ha d’aprendre l’idioma,
tal com em va passar a mi i a tants
d’altres emigrants.
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I.A. Jo centraria més el tema: si es redueixen les hores d’ensenyament en
català, el que pot passar és que es dificulti l’aprenentatge d’aquesta llengua per part dels alumnes estrangers,
fet que repercuteix negativament en
la seva integració a la nostra comunitat. Fins ara l’escola ha garantit la
presència del català en un espai públic i l’ha prestigiat. A partir d’ara
no sabem qui farà aquest paper.
Aleshores, serà difícil dur a terme
aquest projecte si no s’han tengut
en compte aquests aspectes tan fonamentals…
J.M.R. Hi insistesc: no crec que
aquests siguin aspectes realment fonamentals.
I.A. Pel que fa al castellà, simplement carregant-se l’equilibri que
ja existia entre ambdues llengües.
Quant a l’anglès, en termes generals
el projecte es podria dur de diferents
maneres, totes reprovables: a) dient
que es fan certes assignatures en anglès, però en realitat utilitzant també el català o el castellà a dins l’aula;
b) fent les classes en anglès però
rebaixant el nivell del contingut de

l’assignatura perquè els alumnes puguin seguir-les bé; c) fent les classes
en anglès i sense tenir en compte la
realitat de l’aula, fent que una gran
part de l’alumnat no pugui seguir
l’assignatura.
Això no lleva que hi hagi centres on,
a determinats nivells, els alumnes estiguin preparats per rebre classes en
anglès. Ja ho vàrem veure al programa de les Seccions Europees. Aquest
projecte es posava en marxa als centres que consideraven que tenien capacitat per dur-lo endavant.
De tota manera, el que interessa a
la Conselleria és dir que es fan les
classes en anglès i no mirar com es
fan en realitat. És pura propaganda.
Les facultats de Pedagogia Aplicada, de Filologia i d’Educació
de la UIB i les escoles oficials
d’idiomes, entre més, han emès
informes desfavorables sobre
el TIL.
Es pot implantar un projecte com
aquest sense tenir en compte els
informes desfavorables dels experts en matèria educativa? Qui

…el que interessa a
la Conselleria és dir
que es fan les classes en anglès i no
mirar com es fan
en realitat. És pura
propaganda…
són els experts, al final, els polítics
o els professionals?
I.A. La política educativa del Govern s’està fent des de posicions purament ideològiques. No només no
té en compte l’opinió de les famílies
o dels estudiants, sinó que evita i li
és igual allò que opinen els docents
o l’acadèmia. El TIL no està basat
en cap estudi o almanco a nosaltres
mai no ens han dit quin és. D’altra
banda, els diferents departaments de
la Universitat o el professorat de les
escoles oficials d’idiomes sí que han
argumentat per què el TIL no ha de
continuar endavant.
La credibilitat del Govern va quedar
en evidència quan es va referir al seu
programa electoral i vàrem recordar
que no s’hi parlava de TIL, sinó de
consens i de lliure elecció de llengua.
J.M.R. Hi ha un altre grup d’experts
molt més ben qualificats dels que
s’han anomenat aquí, hem d’obrir
una mica més els ulls. En el País
Basc, on jo vaig créixer en un ambient de nacionalisme bastant extremista, es va instaurar el TIL fa
aproximadament sis anys a les ikastolas i ningú no va dir res. El resultat
és que ara aquests estudiants s’estan
examinant del First Certificate.
La insistència del Govern ha
arribat al punt d’ignorar una
suspensió temporal d’aplicació
del TIL per part del TSJIB i de
muntar una estratègia legal (no
se sap si lleial) per evitar-ho.

Tot s’hi val per aconseguir el seu
objectiu? Qui se’n beneficiarà?
J.M.R. El futur alumnat, sens dubte.
I.A. Jo diria que no beneficia ningú, ni tan sols el Govern. Per a la
societat la implantació del TIL és
una passa enrere quant a qualitat de
l’ensenyament. El Govern s’ha creat
una molt mala imatge aquí i a la
península. S’han comportat com a
dèspotes, autoritaris i fanàtics. Això
darrer els ho va dir Toni Nadal. Fins
i tot han creat divisions entre els qui
els donaven suport.
S’estén la conversa i deriva cap
al professorat. S’ha demostrat
que és competent en les dues
llengües oficials, però no en la
llengua anglesa.
Semblen els únics als quals s’ha
exigit una gran responsabilitat
en uns moments en què han
vist augmentada la càrrega lectiva, els han llevat recursos i els
han reduït les retribucions per
la seva feina.
Es pot garantir l’ensenyament tenint en compte que han d’impartir
una matèria que coneixen en un
idioma que no dominen? Pensau
que a la llarga es prescindirà del
professorat que no demostri un
nivell adequat del tercer idioma?
J.M.R. En absolut, segur que desitgen aprendre per cercar l’excel·lència
en la seva feina i les seves responsabilitats.
I.A. Continuam amb els nostres
punts de vista oposadíssims. En un
moment de crisi com l’actual resulta un desgavell introduir un programa que no va acompanyat d’un
augment de recursos materials, de
personal o econòmics. Tampoc no
hi ha un bon programa de formació del professorat. El que s’ha fet és
dir que hi ha una gran quantitat de
docents formats simplement pel seu
nivell de coneixements generals de
la llengua anglesa. No s’han valorat
els coneixements metodològics o la
competència en anglès que tenen en

l’assignatura que han d’impartir.
I què hi ha de la revolució social
que ha provocat la implantació
del TIL?
Una manifestació com la de dia
29 de setembre, la més gran
que s’ha vist mai a Mallorca,
és la punta de l’iceberg. És una
mostra fefaent de l’opinió de
les famílies, els fills de les quals
seran, possiblement, els objectius finals d’aquest projecte.
Com pot ser que un govern ignori
el clam social i no reaccioni (ans
al contrari: manifesti signes de
menyspreu a la participació i posi
en dubte el significat real que té
amb la intenció de no moure ni un
centímetre les seves decisions)?
I.A. Segurament el Govern ignora
aquests fets perquè combrega amb
els sectors més autoritaris i ideologitzats de la dreta. La seva visió de
la societat és la de l’interès propi. En
Bauzá no ha tengut cap problema
a deixar amb el cul a l’aire tants de
batles del PP. Aquest és el seu projecte personal.
J.M.R. Hi ha un vídeo molt interessant fet per estudiants mallorquins
aquest mateix dia que dóna respostes
al plantejament que ara feim aquí.
S’ha volgut fer bandera del TIL
adduint que és una eina per combatre el fracàs escolar. Serà la fórmula màgica definitiva? Salvarà el
sistema educatiu de les Illes Balears? O el que es pretén és acabar
amb la immersió i arraconar el
català per donar més presència al
castellà?
J.M.R. Segur que sí en allò que fa
referència al fracàs escolar. Estam
parlant de les Illes Balears, on hem
d’aprendre des de ben petits un idioma que ens obre les portes al turisme.
Quant a l’altre tema, jo no crec que
es vulgui arraconar el català. Si jo fos
mallorquí, a més, defensaria el mallorquí, no el català.
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línies en valencià obtenen millors resultats que els alumnes
que estudien en castellà. I, al
contrari, hi ha comunitats autònomes que només tenen el
castellà i són per darrere de la
nostra en índex de fracàs escolar.

Jorge Muñoz Rueda és metge. Va
obtenir l’especialitat de pediatria al
Regne Unit i actualment exerceix a
Palma, a la clínica Quirón Palmaplanas. A part de la seva tasca dins el
món de la medicina, ha col·laborat
en moltes publicacions, sobretot
revistes mèdiques nacionals i internacionals.
Ha fet incursions en el món dels
mitjans de comunicació: ha estat
comunicador mèdic al canal BBC
Television, a canals nacionals i locals,
a emissores de ràdio i a diaris de
diferent tirada.
La seva feina va una mica més enllà
de la pediatria: és coneguda la seva
trajectòria abocada als treballs solidaris. El més destacat és el projecte
Ayuda al Chad, del qual és fundador. Aquest projecte es desenvolupa
a l’Hospital St. Joseph, a Bébédjia
(localitat d’aquest país).

J.M.R. No seria mala idea…

Dins aquest mateix àmbit, li ha estat
atorgada la medalla de plata al Mèrit
Social Penitenciari pel Ministeri de
l’Interior, per la col·laboració desinteressada com a pediatre dels nins
i nines que es troben a la Unitat de
Mares del centre de Palma.
Va ser també Premi Onda Cero per
la tasca mèdica humanitària i ponent
en el 25è aniversari de Proyecto
Hombre.
A part d’aquesta intensa activitat, és
pare de família nombrosa i té temps
per dedicar-se a la criança dels seus
fills.
I.A. Voler vincular TIL i solució
al fracàs escolar és una fal·làcia. El
fracàs escolar no té res a veure amb
el model lingüístic. Té més a veure
amb el model econòmic de la nostra
comunitat autònoma, amb la realitat de les famílies i amb la valoració
que s’ha fet fins ara de la cultura i el
seu prestigi dins la societat. Al País
Basc, on també hi ha dues llengües
oficials i models d’immersió lingüística, hi ha una de les taxes més baixes
de fracàs escolar a l’estat espanyol. A
Catalunya tampoc no hi ha el fracàs
escolar de les Balears. Al País Valencià els alumnes que estudien en les
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El projecte lingüístic de centre, i per extensió el TIL, no
pot contradir els principis
reflectits en els projectes
educatius de cada centre
(document de rang superior), la qual cosa sembla
que succeeix. Què s’haurà de
fer, canviar-los tots i fer-ne
un d’únic?

I.A. La batalla contra el
TIL ens ha mostrat que
l’autonomia dels centres és
una mentida, perquè encara
que els claustres i els consells
escolars hagin votat en contra
del TIL i no hagin aprovat els
seus projectes, s’han acabat
imposant. Aquí es legisla per
decret llei i és aquest el rang
superior que fa moure tota la
resta. Això demostra el gran
dèficit democràtic del sistema
que tenim.
Justificau la vaga indefinida del professorat? Per altra
banda, és una bona opció
l’estratègia d’aules buides
que han iniciat els pares per
donar-hi suport?

J.M.R. Quan ha passat, això de les
aules buides? Sincerament, crec que
respon a la por que han sentit molts
de pares.
I.A. La vaga indefinida del professorat ha estat l’eina que el col·lectiu docent ha fet servir en un moment en
què les polítiques educatives del Govern i de la Conselleria d’Educació
l’estaven atropellant. Els deu punts
de la plataforma reivindicativa de
l’Assemblea de Docents ens mostren que hi ha molts de greuges i
moltes raons per les quals moure’s.

És cert que no hem aconseguit els
nostres objectius, per això no l’hem
desconvocada. Però també és veritat
que hem aconseguit moltes altres
coses, com rescatar la nostra dignitat
com a docents i com a treballadors.
No acceptam que ens trepitgin de la
manera que ho han intentat fer fins
ara. Els plantam cara. Hem aconseguit guanyar la batalla de l’opinió
pública i hem aconseguit unir els diferents sectors de la comunitat educativa més que mai.
D’altra banda, les aules buides han
estat l’estratègia que han proposat
moltes AMIPA per paralitzar els
centres, cosa que ha estat bàsica per
mostrar el conflicte a l’opinió pública. Pensau que les nostres reivindicacions ja les teníem abans de la vaga.
Ha estat la vaga el que ha aconseguit
que tenguin visibilitat.
El sistema de gestió de l’escola
concertada, de les cooperatives d’ensenyament, per exemple, és diferent al dels centres
públics. Segons la LOE, són els
responsables del seu projecte
educatiu i de la seva aplicació.

…jo no diria que
sigui una discriminació aportar un
altre idioma a un
jove amb dificultats
d’aprenentatge. El
meu millor amic és
dislèctic i actualment és un dels
oftalmòlegs
més reconeguts
del País Basc, per
exemple…

Arribats a aquest punt, es pot
entendre que, emparats per
la llei, la Conselleria no hauria
d’interferir en l’aplicació de cap
altre projecte.
Es podria dir que imposar un projecte com el TIL seria intrusisme
en l’autonomia reconeguda per la
llei?
J.M.R. En absolut!
I.A. El TIL és una imposició i una
intrusió en les decisions dels centres
tant de l’escola concertada com de la
pública. No té sentit que un decret
llei tan general vulgui respondre a la
realitat lingüística de tots els centres
de les Illes Balears.
D’altra banda, davant qualsevol
contradicció legal que generi el decret llei, s’ha d’aprofitar el forat que
es creï per no implantar-lo i per denunciar-lo.
S’ha passat per damunt de tribunals de justícia, per damunt
Iñaki Aicart va néixer a Castelló
de la Plana el 1974, on va viure
fins al 1999, quan va venir a Mallorca per primera vegada.
Va estudiar Magisteri amb
l’especialitat d’educació primària a
la Universitat Jaume I i més endavant va cursar les assignatures per
obtenir l’especialitat de llengua
estrangera a la Universitat de les
Illes Balears. La feina de mestre
la va començar al col·legi de la
Soledat de Palma l’octubre de
1999. Després de dos cursos més
a la nostra illa, decidí marxar als
Estats Units a treballar de mestre
al programa bilingüe d’una escola
pública a Tyler, a l’estat de Texas.
Durant aquella època esclatà la
segona guerra del Golf i decidí
marxar del país una vegada acabat
el curs, tot i que l’escola li demanava que renovàs el contracte i s’hi
quedàs.
L’estiu del 2003 tornà a Castelló a passar una temporada amb

del clam del poble, per damunt
de l’opinió dels experts, per
damunt del Consell Escolar Autonòmic, dels consells escolars
de centre, d’equips directius i
claustres…
No hauria estat millor consensuar entre tots un pacte lingüístic
i educatiu amb tota la societat civil per damunt de les estratègies
polítiques de torn? La crispació
d’aquests darrers mesos està condemnada a una resignació per part
de tots davant l’immobilisme manifest de qui governa?
J.M.R. Són dos plantejaments molt
complexos. Al final, i en resum, qui
en resulta afectat és l’estudiant.
I.A. El que és clar és que si les lleis
educatives no es construeixen des
del consens continuaran canviant
periòdicament amb el canvi dels
interessos del partit que arribi al
poder. Quan els polítics no són capaços de consensuar aquest tipus de
lleis –també amb el poble– ens enla família i els amics. A l’hivern
estudià un curs de metodologia
comunicativa d’ensenyament
de l’espanyol a estrangers a
l’International House de Barcelona i l’octubre del 2004 partí
cap a Roma per començar una
nova etapa i cercar feina per allà.
Però la feina el trobà a ell, no a
Roma sinó a Mallorca. El mes de
gener del 2005 es reenganxà com
a interí a l’institut de Felanitx i el
curs següent aprovà les oposicions
de mestre d’anglès.
Els darrers sis cursos els ha passat
al CEIP S’Algar de Portocolom,
on, amb la resta del claustre, va
posar en marxa la secció europea
del centre ara fa quatre anys.
Aquest projecte educatiu, boicotat
per l’arribada del TIL, ha fet que
el curs passat ja s’ensenyàs la plàstica en anglès a 1r i 2n de primària
i que es fes una hora setmanal de
geometria en anglès a 3r i 4t. Enguany està en comissió de serveis
al CEIP Rafal Nou de Palma, on

vien un missatge clar del motiu pel
qual fan les coses: per interès propi.
I de resignació res. Ara ens toca veure que som a una carrera de fons.
Tenim molts d’arguments i raons.
Vàrem provar amb l’estratègia de
la vaga indefinida amb una empenta molt forta. Ara toca posar el
ritme de la carrera de fons i ja farem
l’esprint quan toqui. Per això no ens
hem de resignar, sinó que hem de fer
feina de formigueta. Ara a les comissions de l’Assemblea de Docents hi
està fent feina més gent que durant
la vaga indefinida. Ens estam preparant i en el moment en què vegem
qualsevol símptoma de debilitat del
Govern els donarem branca. Mentre
continuam denunciant les mancances a les escoles mitjançant el blog
d’incidències, que té molta repercussió, no s’han aprovat les Programacions Generals Anuals a més de
setanta centres, hi ha molts de docents que no apliquen el TIL i des de
l’Assemblea es fa una crida pública
perquè sigui així… No ens resignam, sinó que miram cap al futur.
és tutor d’un dels grups de segon.
Vivint a Portocolom i amb un
fill petit només acudia de manera
puntual a algunes assemblees de la
plataforma Crida i ocasionalment
va assistir a una Assemblea de Docents. A la següent ja va decidir
continuar-hi participant i des del
mes de juny va formar part del
grup que havia de coordinar tota
la campanya per posar en marxa la
vaga indefinida. Cal dir que sempre ha estat vinculat a moviments
socials de caire assembleari.
Des de jove ha estat amant dels
esports a l’aire lliure. Molt aficionat a la muntanya, espai que
li ha servit de marc per practicar
diferents modalitats esportives
com l’escalada, el senderisme o
el barranquisme, una vegada a
Mallorca també provà esports de
la mar, com el submarinisme o la
vela. Ara frisa que la vida torni un
poc al seu lloc per tenir temps de
gaudir a la natura.
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Un projecte únic

Jaume Obrador Vaquer, enginyer informàtic, professor de la cooperativa Es Lledoner i membre d’INFOCOOP

…el projecte fou
un èxit, aconseguírem unir forces i
implicar-hi tots els
estaments de les
escoles per fer un
esforç econòmic,
tècnic i humà per
aconseguir que
el projecte
Xarxipèlag 2.0
no fos un fracàs.
Tot un exemple
de cooperació i de
voluntat d’arribar a
acords…
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Infocoop, aquest grup de frikis informàtics que quan es posen a parlar
sembla que ho facin en klingonià.
Anomenar la paraula infocoop dins
un claustre segurament fa tremolar
més d’un mestre. «Ja tornen aquests
amb més complicacions!», pensa
algú, «ara ens faran memoritzar una
altra contrasenya o ens tornaran a
netejar l’escriptori i no trobarem cap
de les carpetes que hi teníem… servidors, carpetes compartides. I una
sola contrasenya per al correu i per
al moodle? Com és possible! Ja ens
ho han tornat a canviar tot, i a mi ja
m’anava bé!». Sense voler ni pensarhi, però, ens acostumam als canvis
i en poques setmanes sembla com
si aquest nou sistema l’haguéssim
emprat tota la vida, ens acostumam
a tancar la sessió quan hem acabat
perquè, si no, no podrem obrir el
Firefox des d’un altre ordinador, o
veim com d’útil és poder accedir a les
nostres carpetes tant de l’ordinador
de la sala de mestres com del departament, o reprenem l’alè quan
l’informàtic, després d’informar-nos
que el disc dur del despatx ha fet un
pet, ens diu que —tranquils!— tot
era al servidor… Llavors entenem,
potser un poc, el perquè de tot plegat.

Quan el curs 2010-2011 s’implantà
el projecte Xarxipèlag 2.0 a totes les
escoles de les illes, des d’aquest grup
de treball vàrem veure la necessitat
de posar a l’abast de les escoles les
eines i recursos suficients perquè
aquesta implantació fos un èxit, i
basant-nos en els principis cooperatius, trets d’identitat propis de
les nostres escoles, era el moment
d’unir esforços i cooperar.
Les set escoles cooperatives que
integràvem aquest projecte, salvant diferències de grandària o
d’infraestructura, teníem les mateixes necessitats bàsiques per encarar
aquest projecte, per tant es va enfocar de tal manera que servís de fonament per harmonitzar, a la llarga, el
funcionament dels centres per tenir
un sol model de xarxa i de programari i reduir costos ajudant les cooperatives en la migració al programari
lliure. També es va definir aquest
projecte com a solidari, prioritzant
aquells centres amb el desplegament
TIC més endarrerit.
El projecte fou un èxit, aconseguírem unir forces i implicar-hi tots
els estaments de les escoles —començant per equip directiu, gerèn-

cia i professorat— per fer un esforç
econòmic, tècnic i humà per aconseguir que el projecte Xarxipèlag 2.0
no fos un fracàs. Tot un exemple de
cooperació i de voluntat d’arribar a
acords.
Però Xarxipèlag 2.0 només fou el
principi, fou l’excusa que tenguérem els d’Infocoop per suggerir
continuar aquesta tasca i crear entre tots un sistema de gestió informàtica unificat i sòlid; era l’hora de
divertir-nos, d’explorar i de jugar! I
ja per al curs següent, el 2011-2012,
formalitzàrem la implantació d’un
servei informàtic unificat basat en
la figura d’un tècnic contractat entre
totes les escoles sota la supervisió,
l’assessorament i l’ajuda dels membres dels departaments TIC de cada
centre. La fórmula econòmica per
poder sostenir aquest projecte és força interessant. Per una banda, cada
centre es fa càrrec directament de les
hores de feina presencial que necessita. I per l’altra, una part de les hores d’aquest tècnic es mantenen amb
una quota mensual que aporten a
parts iguals les cooperatives implicades en el projecte. Aquestes hores
es destinen a investigació i a desenvolupament de les eines del projec-

te, i d’aquesta manera se n’assegura
l’harmonització.
Totes les escoles han contribuït en
gran mesura a l’èxit del projecte,
començant per la factoria de coneixement del grup d’informàtics d’Es
Liceu, encapçalats per en Pere Negre i en Pep Buades, d’on han sorgit una part important de les idees
que s’han implantat. També amb les
avançades instal·lacions del col·legi
CIDE i l’elevat coneixement sobre
xarxes informàtiques del seu departament TIC, format per en Sebastià
Aragonés i les dues Malenas Riudavets; amb la visió de futur del departament de noves tecnologies d’Aula
Balear, amb Guillem Moyà i César
Herreros, que exigeixen uns sistemes
informàtics segurs i tolerants a fallades, o l’alt grau d’experiència en la
utilització de programari lliure dins
les aules de Mata de Jonc i Es Lledoner, gràcies a la implicació d’en Pau
Cabot, na Magdalena Estelrich i en
Xisco Mas. Fins i tot als centres on
la implantació d’aquestes eines pot
ser que fos més reduïda, com a Gorg
Blau o Son Verí Nou, s’ha de valorar
la forta voluntat dels responsables,
n’Enric Pozo, en Miquel Barrado,
en Miquel Carsí, na Lourdes Payeras

…el projecte es
basa en un conjunt
d’eines molt
especialitzades,
moltes configurades i adaptades
perquè encaixin en
les estructures
singulars dels
centres educatius
adherits.
Es tracta d’un
sistema pioner a
les Illes, i fins i tot
diríem que a tot
l’estat…
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i en Llorenç Mercer, per tirar endavant el projecte.
El projecte es basa en un conjunt
d’eines molt especialitzades, moltes configurades i adaptades perquè
encaixin en les estructures singulars
dels centres educatius adherits. En
general són poc conegudes i poc
utilitzades a nivell institucional o
educatiu, per tant, podem dir que es
tracta d’un sistema pioner a les illes,
i fins i tot diríem que a tot l’estat.
Quant a nombre, grandària i especialització de les eines utilitzades,
pocs projectes basats exclusivament
en programari lliure són tan amplis i
fan servei a tants d’usuaris. Les xifres
són colpidores: més de 2.000 usuaris
entre alumnat i professorat, 40 servidors, 50 punts d’accés wifi, 1.320
netbooks, 260 ordinadors de taula.
A continuació es detallen breument
quines són aquestes eines:
Eines pedagògiques
Aquestes eines són les que realment
donen sentit a tot el projecte, són les
que els alumnes i professors utilitzen
en el dia a dia escolar. Potser l’eina
insígnia és el moodle, un entorn
d’aprenentatge virtual on els professors poden fer cursos o assignatures
en línia. Les altres eines que hem
posat a la disposició de la comunitat
educativa són una wiki, uns blocs i
un fòrum intercooperatius.
Eina d’administració Puppet
Aquesta eina tècnica permet administrar remotament i de forma senzilla equips informàtics, tant servidors
com portàtils o ordinadors de taula.
Si no la tenguéssim seria impossible gestionar la ingent quantitat de
màquines que hi ha a tots els centres.
Eina de gestió d’usuaris LDAP
Aquesta eina és un dels projectes
més importants dins tot aquest paquet, que consisteix en una base de
dades en format LDAP que conté la informació de tots els usuaris
dels equips informàtics de tots els
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centres. Bàsicament s’utilitza per
emmagatzemar els noms d’usuari i
les contrasenyes de tal manera que
ens permet poder autenticar amb les
mateixes dades d’accés a tots els llocs
que necessiten autorització (les eines pedagògiques esmentades abans
o les sessions dels ordinadors del
centre). És una manera d’unificar
l’entrada a qualsevol sistema amb un
mateix nom i contrasenya. La base
de dades és compartida per totes les
escoles, però a dins els usuaris queden distribuïts per centres i agrupats
segons siguin alumnes, professors
o personal d’administració. També
se’ns permet categoritzar els usuaris per permetre o restringir l’accés
a certs continguts sensibles. La base
de dades LDAP es gestiona amb un
programari adquirit i adaptat per a
l’ocasió anomenat LDAP Account
Manager.

màxim la potència del maquinari de
cada centre, sistemes NAS per emmagatzemar i fer rèpliques de dades
en xarxa per aconseguir molta més
seguretat davant d’errades i accidents, i segurament en queda alguna
pel camí…
Han estat, per a qui us parla, dos
anys d’experiència en aquest projecte, i us puc assegurar que han
estat ben interessants i satisfactoris.
He deixat dos anys de docència per
gaudir com un nin amb una jugueta
nova, la qual ha permès un desenvolupament professional que mai
no hauria pensat, fent tasques que
qualsevol universitari somia quan
acaba la carrera: investigació, recerca, implantació de noves eines. A
més, convençut de la importància i
la magnitud dels èxits aconseguits.

Eina de gestió de projectes
Ja al principi del projecte es va muntar una eina en línia per a la gestió
de projectes, el Redmine. Ha estat
vital per gestionar incidències, documentar tota la feina feta i fer un
seguiment de totes les tasques que
s’han fet.
Altres eines
Finalment cal esmentar una infinitat
d’eines que s’han instal·lat, programat o configurat als diferents centres o en línia per facilitar la tasca
d’administració dels sistemes o de
monitorització: sistema Autofs +
LDAP als ordinadors dels centres,
servidor d’impressió CUPS, eina de
monitorització de servidors Munin,
eina de monitorització de xarxes
The Dude, sistemes de còpia de seguretat mitjançant Rsync, servidors
locals DNS a cada centre, sistema de
filtre de continguts OpenDNS, tallafocs personalitzats, eines de gestió
de punts d’accés wifi Unifi, sistemes
per compartir fitxers tant per NFS
com per Samba, el programa Gestcentres per gestionar i inventariar
els netbooks de Xarxipèlag, el programari Proxmox per a la virtualització
de servidors i per poder aprofitar al

…he deixat dos
anys de docència
per gaudir com un
nin amb una jugueta nova, la qual
ha permès un desenvolupament professional que mai
no hauria pensat,
fent tasques que
qualsevol universitari somia quan
acaba la carrera:
investigació, recerca, implantació de
noves eines…

Diferències individuals,
inclusió educativa
i innovació

Climent Giné, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Universitat Ramon Llull

L’interès per les diferències individuals ha estat una constant en
l’àmbit de la psicologia i va tenir el
seu moment àlgid a mitjan segle passat. Aquestes diferències s’han considerat com l’expressió de la interacció
d’un individu, amb el seu equipament biològic i genètic de base i les
variables —personals, materials—
presents en els diversos contextos
de vida, entre els quals la família i
l’escola són els que més transcendència solen tenir per al futur de les
persones. Hem d’entendre, doncs,
les diverses condicions dels nostres
alumnes (emocionals, intel·lectuals,
socials, físiques, culturals, lingüístiques, ètniques) com un fenomen
natural, com la manifestació de la
diversitat present en la nostra societat. Som diferents i l’escola, a partir
de la seva funció socialitzadora, ha
de promoure el respecte, la valoració
i l’enriquiment mutu.
També en l’àmbit de l’educació,
l’interès i la preocupació per les característiques individuals dels alumnes ha estat sempre present. En canvi, la pedagogia de la diversitat és
més recent i s’associa al moviment
de riforma della scuola que s’originà
a Itàlia a la dècada dels setanta del

…la innovació ha
esdevingut la condició necessària
per a una atenció
adequada a tot
l’alumnat, sobretot
a aquell amb risc
d’exclusió per les
seves condicions
personals…
segle passat com a conseqüència de
la llei de desinstitucionalització, que
va suposar el tancament dels centres
d’educació especial i la incorporació de tots els alumnes atesos i del
professorat als centres ordinaris. No
és moment de valorar amb l’atenció
que es mereixeria aquest esdeveniment cabdal en la història dels
alumnes amb necessitats especials,
però el fet comunament admès és

que la presència a l’escola de nens
i nenes «tan diferents» va generar
en els mestres —sempre atents a la
millora dels seus alumnes— la necessitat de canviar la seva manera
d’ensenyar i de gestionar l’aula per
respondre d’una manera més eficaç a
les necessitats particulars de cadascú.
Veiem, doncs, que històricament la
resposta a les diferències individuals
ha comportat canvi, innovació.
Però al mateix temps la innovació
ha esdevingut la condició necessària per a una atenció adequada a
tot l’alumnat, sobretot a aquell amb
risc d’exclusió per les seves condicions personals. Només atendrem
bé aquests alumnes si som capaços
de canviar, en primer lloc, la nostra
mirada i els nostres valors, però també les nostres pràctiques i polítiques
al centre.
A casa nostra, el que hem conegut
primer com a integració escolar i en
els darrers anys com a inclusió educativa n’és un bon exemple, tant per
aquells aspectes que han reeixit com
per aquells que no han acabat d’anar
prou bé. Aquí i arreu, en l’àmbit de
la política educativa hi ha poques
qüestions que suscitin tant debat
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entre els seus defensors i detractors
com la inclusió educativa. Però em
temo que sovint és un debat miop i
desorientat. Per exemple, tant es fa
servir la inclusió com a argument per
explicar el baix rendiment dels alumnes espanyols en les proves de PISA
—en el sentit que parar atenció als
alumnes amb dificultats fa baixar el
nivell d’exigència i d’esforç a l’aula, i
això explicaria els mals resultats globals— com per defensar una pretesa
qualitat de l’ensenyament reclamant
més recursos, i més en un moment
de greus dificultats econòmiques per
part de les administracions. Ni un
raonament ni l’altre, segons el meu
parer, tenen a veure amb la inclusió
educativa si fem nostra la concepció
que en els darrers anys es reflecteix
en la literatura i en les pràctiques
més sòlides i duradores, encara que
tots dos aportin elements d’anàlisi
prou importants per al conjunt del
sistema educatiu.
I quina és la concepció d’inclusió
que hauríem de fer nostra? No és
fàcil, com sol passar sempre quan es
tracta de problemes complexos, sintetitzar el pensament actual sobre inclusió. Amb tot, voldria oferir, amb
les següents consideracions, una resposta que pot ajudar a promoure la
reflexió en els centres i, en definitiva,
a progressar cap a una escola capaç
de donar resposta a tots els alumnes.
Diguem-ho d’entrada: el discurs sobre la inclusió s’ubica més en l’esfera
dels valors que no pas en la discussió
sobre metodologies, tècniques, recursos, etc. És una manera de pensar
i d’entendre l’educació com un dret
de tots els alumnes a disposar de les
oportunitats i dels ajuts necessaris
per assolir el màxim progrés personal i acadèmic possible. És evident
que es requereixen suports (naturals, comunitaris, tecnològics i personals), però hem de tenir present
que el suport més important són
els mestres i els companys; per més
recursos d’altres tipus que hi hagi,
no implicaran necessàriament una
millor inclusió. La inclusió és, abans
que res, un compromís ètic vers tots
els alumnes, l’escola i l’educació.
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En aquest sentit, construir una escola inclusiva té més a veure amb
el desenvolupament i la capacitació
de les escoles que amb la voluntat
d’escolaritzar grups vulnerables i/o
d’atendre infants amb problemes en
el desenvolupament. El focus no és
l’infant, ni el seu dèficit, sinó l’escola
com a context. Reduir el problema
a com atenem els infants que no
progressen (més hores del mestre
de suport, especialista, vetllador) no
va en la bona direcció. La inclusió
ens demana construir un entorn —a
l’aula i a l’escola— en el qual tots els
alumnes tinguin oportunitats per
participar i ser valorats. I això té a
veure amb les competències de tot el
claustre, amb com ens organitzem,
amb la formació i amb el compromís
personal. Els infants amb problemes
en el desenvolupament no són una
qüestió del mestre de suport i de
l’especialista, sinó de tota l’escola.
La inclusió significa poder identificar i reduir les barreres a la participació i a l’aprenentatge que determinats alumnes experimenten a
l’escola. En conseqüència, els components crítics de la inclusió són la
PRESÈNCIA, la PARTICIPACIÓ i
l’ÈXIT d’aquests alumnes, en termes
d’assoliment de resultats valuosos en
el marc del currículum que per edat
els correspongui. No se’ns pot passar
per alt que emprar el concepte de
barreres a l’aprenentatge i a la participació posa de relleu l’adopció d’un
model social basat en la comprensió
de les dificultats, que no es troben
únicament ni principalment en el
nen, sinó que s’originen i es mantenen en la interacció amb els adults
i els companys en els contextos de
desenvolupament.
La inclusió educativa exigeix un
procés de reflexió i de millora constant per trobar alternatives que suposin oportunitats de creixement
per a tots, alumnes i claustre. En
aquest sentit, la innovació respon
a aquesta voluntat de canvi sostingut a les nostres escoles. És així com
l’atenció a les diferències individuals
esdevé consubstancial a l’educació

inclusiva. I la voluntat de millora,
d’innovació, la fa sostenible al llarg
del temps.
Davant d’aquest desafiament, hem
de procurar no estar sols; hem de
poder treure profit de les nostres
pròpies capacitats, de l’expertesa que
tot mestre ha acumulat, de la potencialitat del treball en equip dels
claustres, de les xarxes entre les escoles, dels instruments que tenim a
l’abast, de la reflexió compartida, de
la formació. Però hem de saber on
volem anar. No oblidem que el vent
mai ens serà favorable si no sabem el
port on volem arribar, que no és cap
altre que una escola on tots —alumnes i mestres— tinguem un lloc, ens
sentim valorats i progressem.
Climent Giné és doctor en
Psicologia i professor de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna, de la Universitat
Ramon Llull.
Professionalment, ha estat
director i psicòleg del CEE
Col·legi dels Sants Innocents de Barcelona, ha ocupat diverses responsabilitats
a l’administració educativa
(Departament d’Ensenyament,
MEC), ha treballat a la Universitat Oberta de Catalunya i en
els darrers anys (2004-2013)
ha estat degà de la FPCEE
Blanquerna de la URL.
Les seves principals àrees de
recerca se centren en l’àmbit
de la qualitat de vida de les
famílies i de les persones amb
discapacitat, els serveis i la
inclusió educativa.
És fellow de l’American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities
(AAIDD), que li va concedir el
2012 International Award. I la
Generalitat de Catalunya li va
atorgar la Medalla Narcís Monturiol 2012 al mèrit científic i
tecnològic.

Per què per aprendre anglès el
meu fill ha de fer les
matemàtiques en castellà,
o la trampa del TIL

Ramon Bassa, professor de didàctica d’habilitats lingüístiques. Universitat de les Illes Balears

El TIL són les sigles de Tractament
Integrat de Llengües que promou
l’actual govern del PP a les illes
Balears i que per la precipitació, el
contingut i la forma d’implantació
ha originat tanta alarma i protesta
social, no només entre la comunitat escolar (pares, mares, mestres i
alumnes) sinó també dins l’àmbit
general de les nostres illes.
A partir de la pregunta del títol exposaré les dades principals recollides
al dossier Sobre el model lingüístic escolar de les Illes Balears, publicat pel
Departament de Pedagogia Aplicada
i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, per donar
elements d’informació i reflexió.
Per situar-nos: el curs 2012-2013
el percentatge d’alumnat estranger a les escoles de les illes Balears
era d’un 14,13%, que representava
25.134 alumnes. El curs 2011-2012
hi havia una presència de cinquantaset llengües diferents de transmissió
familiar en infants en edat escolar
(Linguamón-UIB, 2011: 17). I és
a l’escola on aquest alumnat, juntament amb els altres companys,
aprendrà els mecanismes de la lectu-

ra i l’escriptura. L’escola es converteix així en la principal, i a vegades
gairebé única, eina d’integració de la
població immigrant.
En conseqüència, cal fer un plantejament sociològic, psicolingüístic,
educatiu i didàctic diferent pel que
fa a la pràctica del multilingüisme.
I aquest plantejament passa per estudiar quin pot ser el sistema que
permeti que tot l’alumnat de les illes
Balears acabi coneixent bé el català,
el castellà i l’anglès, i si és possible
una quarta llengua europea, com el
francès, l’alemany, l’italià, o fins i tot
alguna llengua asiàtica com el xinès
o el japonès.
El
preàmbul
de
l’Estatut
d’Autonomia de 2007 diu: «La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions
són uns elements identificadors de
la nostra societat, i en conseqüència són elements vertebradors de la
nostra identitat.» Per tant, cal que la
llengua catalana sigui la vehicular de
l’ensenyament, perquè si els arribats
de fora no l’aprenen a l’escola —almenys a Palma— no l’aprendran
enlloc.

…cal que la
llengua catalana
sigui la vehicular
de l’ensenyament,
perquè si els
arribats de fora
no l’aprenen a
l’escola —almenys
a Palma— no
l’aprendran
enlloc…
Algunes persones poden fer-se preguntes com aquestes:
Qüestió 1. Poden els alumnes castellanoparlants de les escoles de les illes
Balears acabar l’escolarització amb
dèficits lingüístics i de contingut importants pel fet d’estudiar en una llengua que no és la seva?
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A les dades publicades per l’equip
de l’Institut d’Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu (Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats. IAQSE, 2012) es veu que els
graus d’assoliment de la competència en comunicació lingüística en
castellà són iguals o superiors als
graus d’assoliment del català, en
contra de l’apreciació errònia que
l’ensenyament del català o en català
ha impedit el desenvolupament de
les habilitats lingüístiques del castellà i ha fet que no es conegui adequadament. Així, a 4t de primària
el percentatge d’alumnat amb un
nivell intermedi alt és d’un 14% en
castellà i d’un 16% en català, i el
nivell alt d’un 5% en castellà i d’un
6% en català. Però quan ja duen més
anys d’escolarització, a 2n d’ESO, el
grau d’assoliment notable és d’un
27% en castellà i d’un 28% en català; però l’assoliment excel·lent del
castellà és d’un 5%, mentre que el
del català només és d’un 3%. Per
tant, no hi ha dèficits entre els alumnes per raó de llengua.
Qüestió 2. Acabaran amb mancances
en altres assignatures si aprenen matemàtiques o ciències en llengua catalana?
Per respondre a aquesta pregunta
vegem a la taula següent (esquema
10), elaborada a partir de les dades
de l’informe internacional PISA
2009, on es mostra que a Catalunya
l’índex del grau de coneixements en
ciències, en matemàtiques i, de manera destacada, en lectura dels alumnes castellanoparlants és deu punts
superior a la mitjana d’Espanya,
una vegada feta la detracció de la
influència del nivell sociocultural de
les famílies en els resultats.

Quëstió 3.1 Per què començar la immersió lingüística a educació infantil?
Els bilingües tardans empren més
temps i zones més separades de
l’escorça cerebral que els infants que
aprenen una segona llengua (L2) a
les primeres edats (Changeux, 1999:
135).
Blakemore i Frith (2011: 89) afirmen que el fet d’estar exposats a dues
llengües des del naixement té avantatges en els infants perquè (MartinRhee i Bialystok, 2008) pronuncien
més bé i comprenen més bé la sintaxi d’ambdós idiomes que els que
comencen a aprendre una segona
llengua a una edat més tardana. I
Jean-Pierre Changeux (1985: 35)
ha descrit que els bilingües tardans
empren més temps per aprendre
una segona llengua i que les zones
de l’escorça cerebral activades estan més distanciades que en els que
aprenen una llengua més prest. Amb
tot, estudis actuals també constaten
que la plasticitat neuronal del cervell
permet aprendre bé una llengua a
edats posteriors.
Qüestió 3.2. Té problemes l’adquisició
simultània de dues llengües o més?
Convé precisar que parlam només d’aprenentatge oral i no de la
llengua escrita, que s’hauria de fer
escalonadament més tard —dins
primària— i amb una metodologia
didàctica adient i ben preparada. Els
nins que adquireixen dues llengües
de manera simultània (abans dels 4
anys, seguint Genesee i Nicoladis,
2006) mostren algunes diferències
amb els nins monolingües, però
també moltes semblances.

Esquema 10. Resultats en ciències, matemàtiques i comprensió
lectora. PISA 2009. Alumnat castellanoparlant de Catalunya.
Ciències

Matemàtiques

Lectura

Alumnat
castellanoparlant
a Catalunya

489

480

491

Mitjana a
Espanya

488

483

481
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Entre les similituds
podem trobar que,
malgrat que hi hagi
una menor exposició a cada idioma,
els nins bilingües
arriben a la major
part de les fites a les
mateixes edats que
els nins monolingües. Entre aquestes hi ha l’inici

…en aquests
moments, la
qüestió ja no és el
bilingüisme catalàcastellà, sinó el
multilingüisme
present a les
escoles de les illes
Balears que tenen
alumnes que
aporten cinquantaset llengües
diferents…
del balboteig canònic (Oller, Eilers,
Urbano i Cobo-Lewis, 1997), les
primeres paraules (Nicoladis i Genesee, 1997) i la taxa global del creixement del vocabulari (Pearson, Fernández, Lewedag i Oller, 1997). A
més, l’adquisició de la morfosintaxi
s’assembla a la dels monolingües,
majoritàriament, i sembla que ocor
re dins el mateix període de temps
(Paradis i Genesee, 1996).
Qüestió 4. Com afecten les actituds
lingüístiques en l’aprenentatge d’una
segona llengua?
Un aspecte que cada vegada és
més present, i que va tenir molta d’importància al Canadà quan
començaren
les
experiències
d’immersió lingüística a la dècada
dels seixanta, és donar explicacions
i fer participar els pares en la comprensió del sentit del procés educatiu
que es duu a terme. Aquest aspecte
es lliga amb les actituds lingüístiques
i sociolingüístiques en què es troba
immersa una L2 quan és presentada
i emprada per aprendre-la a la comunitat escolar.

En aquests moments, la qüestió ja no
és el bilingüisme català-castellà, sinó
el multilingüisme present a les escoles de les illes Balears —que tenen
alumnes que aporten cinquanta-set
llengües diferents— i el repte que representa construir una comunitat on
la llengua catalana sigui un element
cohesionador socialment, i on alhora
es valorin adequadament les llengües
que aporten els infants. Situació que
ens fa veure la necessitat de treballar
les actituds positives envers el model
lingüístic escolar (especialment els
programes d’immersió lingüística)
de les illes Balears o de Catalunya i
d’altres comunitats amb llengua històrica pròpia. A l’abril dèiem que «si
aquesta crispació entrava a l’escola,
retrocediríem a situacions ja resoltes
fa anys a la comunitat educativa».
Afortunadament, les associacions de
pares han mantingut un contacte i
suport amb els mestres des del comunicat oficial de FAPA Mallorca
(2009) fins ara, que deia, entre més
coses, el següent:
Volem expressar la nostra preocupació per la utilització ideològica
que des d’alguns grups minoritaris s’intenta fer en relació amb
l’ensenyament de les dues llengües oficials a les illes Balears: el
català com a llengua pròpia de la
comunitat i el castellà com a llengua oficial de l’estat espanyol.
I hi afegien:
Ens preocupen les insinuacions
que s’han fet de manera intencionada des d’alguns sectors que la
causa del fracàs escolar a les illes
Balears sigui l’ús de la llengua pròpia com a llengua d’ensenyament,
ja que aquestes insinuacions no
estan basades en cap estudi sobre
la qüestió. Les causes de l’elevat
fracàs escolar que pateix la nostra
comunitat són múltiples i aquestes insinuacions poden desviar
perillosament l’atenció de les vertaderes causes del problema.
Malauradament, quan la FAPA escrivia aquestes reflexions, el 2009,
es quedà curta en les seves pors.
L’anomenada votació per la «llibertat d’elecció de llengua» que es féu
a les escoles al final del curs 2012-

2013 resultà majoritàriament a
favor de continuar amb el model
d’ensenyament de la immersió lingüística i amb la llengua catalana
com a vehicular a l’escola.
La Conselleria d’Educació, aleshores, en veure que no aconseguia
que els pares ho aprovassin i que
s’obtenia un resultat desfavorable des
del seu punt de vista, reaccionà amb
la publicació d’un decret anomenat
de Tractament Integrat de Llengües
(TIL), basat en un model lingüístic
trilingüe català-castellà-anglès i amb
unes proporcions que disminueixen
els percentatges d’hores de la llengua
catalana del Decret de mínims del
50% a un 33%, repartit entre les tres
llengües. I tot això amb una implantació ràpida, sense cap currículum
programat i sense el consens de la
comunitat educativa, amb l’objectiu
d’eliminar la immersió lingüística i
reduir les hores de presència de la
llengua catalana a l’escola pràcticament en dos cursos (o sigui: el que
queda de legislatura, per si de cas), a
educació infantil i primària i al primer curs d’ESO.
El tema de l’anglès mereixeria una
anàlisi detallada que ara, per les limitacions d’espai, no podem fer. Certament, no s’està en contra que es millori i s’aprofundeixi l’ensenyament
de l’anglès, però amb una planificació progressiva. Començar a impartir classes en anglès des d’educació
infantil i continuant a primer, tercer
i cinquè de primària i primer d’ESO
al mateix temps, a alumnes que no
han tengut el nivell de comprensió
que això exigeix, demana una planificació seriosa. També la qüestió del
nivell d’anglès del professorat —que
ha de ser alt per poder impartir classes sense cap mancança—, els cursos
de formació, el material didàctic i
audiovisual o la metodologia de treball, entre més factors, requereixen
una planificació pas a pas, ascendent
i no en dos anys. Per això, els resultats de l’alumnat al final d’aquest trimestre podrien ser ben preocupants.
Aleshores, quina finalitat o resultat
té aquesta precipitació que fa que per
aprendre anglès s’hagi d’aprendre a
llegir i escriure a primer curs en cas-

…no s’està en con
tra que es millo
ri i s’aprofundeixi
l’ensenyament de
l’anglès, però amb
una planificació
progressiva. Començar a impartir
classes en anglès des
d’educació infantil
i a primer, tercer,
cinquè de primària
i primer d’ESO
al mateix temps,
a alumnes que no
han tengut el nivell
de comprensió que
això exigeix demana una planificació
seriosa…
tellà, també? I això es pot aplicar a
qualsevol altra matèria. Els efectes
són patents: es redueixen les hores
de presència de la llengua catalana.
Les mobilitzacions dels docents, els
expedients a tres directors de Menorca, la vaga de tres setmanes de
l’inici del curs 2013-2014, la manifestació d’unes 100.000 persones en
contra del TIL… no només no han
fet rectificar ni una coma al govern
actual del PP, sinó que han donat
ales a l’aparició pública de posicionaments gonelles.
El repte ara ja és de tota la societat
de les nostres illes.
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Tractament Integrat
de Llengües?

Nicolau Dols, professor de Filologia Catalana, UIB

El Decret de Tractament Integrat de
Llengües, del 19 d’abril d’enguany,
validat per un decret llei del 6 de
setembre després que una interlocutòria del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears n’aturàs
l’aplicació, s’ha presentat com la superació del fracàs escolar a les illes
Balears suposadament causat per
la immersió lingüística. En aquest
exercici de retòrica s’obvia que difícilment el sistema de gestió lingüística de l’ensenyament que va
néixer amb l’Ordre del Conseller
de Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear del 12 d’agost de
1994 i amb el Decret de mínims
de 1997 poden interpretar-se com
a «immersió lingüística». De tots
els models d’immersió lingüística
possible, l’anomenat «model català»
requereix que l’ensenyament en la
llengua minoritzada s’apliqui a una
majoria d’estudiants que parlen a
casa la llengua majoritzada i, a més
a més, no són de cursos superiors a
segon de primària. Tota la resta pot
ser ensenyament en català, però no
immersió. Deixem les coses clares.
Tampoc no es pot anomenar immersió el sistema que s’aplicava abans de
l’execució de les disposicions legals
suara esmentades: ensenyar en la
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llengua majoritzada una majoria de
nins que són parlants de la llengua
minoritzada no és immersió, tècnicament és submersió i no tendeix a
la normalització de cap llengua, sinó
a la desaparició de la més feble. És
molt important tenir en compte que
en qüestions de llengua i educació
no es poden canviar lliurement els
factors. Una llengua no és només un
codi, una manera d’entendre’s —és
fonamentalment i injustament fals
que les llengües hagin de servir no-

… una llengua
no és només un
codi, una manera
d’entendre’s, una
llengua és un constructe social que
només té sentit en
relació amb la seva
comunitat…

més per entendre’s—, una llengua és
un constructe social que només té
sentit en relació amb la seva comunitat. Aquesta qüestió és a la base de
tot el problema real, profund i greu
en què el decret i el decret llei han
sumit la comunitat educativa de les
illes Balears. Quan el Consell consultiu de les illes Balears dictamina
que els objectius de la normalització
lingüística de la llengua catalana en
aquest territori ja han estat «parcialment assolits» (Dictamen 32/2013)
—i ho fa directament, sense emparar-se en cap informe tècnic ni
consultar amb la institució que té
l’encàrrec de l’assessorament en matèria de llengua catalana en aquesta
comunitat autònoma—, compromet allò que estableix la Carta Europea de les Llengües Regionals i
Minoritàries, subscrita i ratificada
per l’estat espanyol:
L’adopció de mesures especials
en favor de les llengües regionals
o minoritàries, destinades a promoure una igualtat entre els parlants d’aquestes llengües i la resta
de la població o encaminades a
tenir en compte les seves situacions particulars, no és considerada com un acte de discriminació

envers els parlants de les llengües
més difoses.
El pressupòsit sobre el qual reposa el dictamen esmentat ja ha estat
assenyalat com a fals en un informe
emès per la UIB a instància d’una
de les parts que varen sol·licitar mesures cautelars contra l’aplicació del
decret llei. En les circumstàncies
actuals de convivència i de relació
entre les comunitats lingüístiques
(bàsicament la monolingüe castellanoparlant i la bilingüe que parla català i castellà), l’aprovació i aplicació
del Tractament Integrat de Llengües
no és altra cosa que una declaració
d’incompetència per respondre a
l’ordre de «fer efectius la promoció,
el coneixement i l’ús normal de la
llengua catalana» (art. 4 de la Llei
de Normalització Lingüística de les
Illes Balears).
En segon lloc, el pretès objectiu de
millorar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès queda
immediatament compromès per la
implementació de les mesures que
hi haurien de conduir. Potser basta
veure quina és la definició del nivell
B2 que s’exigeix als docents que es
veuen obligats a ensenyar en anglès. Aquesta és la del Marc Europeu Comú de Referència per a les
Llengües: «Puc comunicar-me amb
una certa espontaneïtat i fluïdesa,
cosa que fa possible la interacció
amb parlants nadius. Puc participar
activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les meves opinions.» Ni que els
coneixements que es descriuen així
fossin suficients per ensenyar, tenint
en compte la importància dels matisos i la necessitat que té el docent
de planificar el discurs amb alternatives que pugui posar a l’abast dels
estudiants, no bastaria per fer que
el sistema funcionàs. On han quedat els postulats constructivistes i la
necessària interacció de l’aprenent
amb l’entorn? I l’aprenentatge significatiu? I l’aprenentatge cooperatiu?
Amb la delimitació dels mínims de
coneixements lingüístics dels ensenyants —insuficients, com hem
vist— i l’elusió dels coneixements
lingüístics mínims que haurien de

tenir els aprenents (no oblidem que
es tracta d’una llengua absent del
context social), el legislador deixa
veure perfectament que el seu model d’ensenyament-aprenentatge és
un model unidireccional en el qual
el docent parla i l’aprenent escolta.
De tots els inconvenients de la maquinària legal per imposar el TIL,
aquest és el pitjor de tots. Es tracta d’un inconvenient que ja ha fet
saltar les alarmes a molts de centres,
especialment de secundària: els infants no estan preparats per construir nous coneixements a partir de
les informacions que els faciliten en
anglès. Responsables de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ja han respost a alguns pares que
s’hi han adreçat que als centres només s’haurien d’ensenyar en anglès
assignatures com educació física.
No només suposa això l’establiment
d’una gradació en la consideració de
les assignatures, sinó que atempta
contra les pròpies disposicions de la
conselleria.
Dèiem més amunt que una llengua
no és només un codi per entendre,
sinó unes relacions entre persones
d’una mateixa comunitat… però
també és un codi, i aquest codi no
té sentit si no és complet. La normalització d’una llengua no consisteix
principalment en el procés de gua
nyar parlants per a aquesta llengua.
Consisteix a guanyar-hi funcions,
àmbits d’ús i, secundàriament, això
fa que es guanyin parlants, o que no
es perdin els que ja hi havia. Quan
una llengua perd un àmbit d’ús, una
altra es col·loca al seu lloc, i el parlant
de la llengua en retirada es veu obligat a aprendre la nova. El fals conflicte sobre les modalitats lingüístiques es basa en aquesta lògica. Quan
hom fa un anunci com «Defensarem
el català que parlaven els nostres padrins» no fa només una confessió
d’unitat de la llengua catalana, sinó
una declaració que les funcions que
la llengua ha anat guanyant, amb
les adaptacions necessàries del codi,
són perfectament menyspreables i
prescindibles. Defensar «el català
que parlaven els nostres padrins» és
defensar una llengua sense entrada als usos administratius, tècnics i

científics; és parlar la llengua de la
llar i del carrer… i parlar l’altra per
dirigir-se a l’administració o per accedir a l’ensenyament reglat. Quan
les disposicions legals parlen de
«modalitats insulars del català» no es
refereixen només a les varietats geogràfiques de la llengua, sinó també
a les funcionals, unes varietats pròpies també de les illes Balears per
tradició. El català estàndard també
és una modalitat insular del català.
Ho és el català administratiu, el català tècnic, el català científic i totes
les adaptacions del català als àmbits
diversos de la vida d’una comunitat
social plena i activa, una comunitat que té dret a la seva llengua, a
la seva escola i a uns dirigents que
no en tergiversin ni la tradició ni la
voluntat. Els intents de depauperació de la llengua catalana tenen el
mateix objectiu que el Tractament
Integrat de Llengües, un objectiu
que no és, de cap manera, l’eficàcia
de l’ensenyament de l’anglès.

…el legislador
deixa veure perfectament que
el seu model
d’ensenyamentaprenentatge és un
model unidireccional en el qual
el docent parla i
l’aprenent escolta.
De tots els inconvenients de la maquinària legal per
imposar el TIL,
aquest és el pitjor
de tots…
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Ressenya del Dossier
d’actualitat: Sobre el model
lingüístic escolar de
les Illes Balears

Jerònima Muñoz, llicenciada en Filologia Hispànica i coordinadora de la revista Còdol

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la
UIB ha publicat el segon número
del Dossier d’Actualitat, titulat Sobre
el model lingüístic escolar a les Illes
Balears.

quant a la segona llengua estrangera en comparació amb l’àmbit europeu. I el tercer, determinar quin

El fet que el model lingüístic escolar actual es trobi en el punt de mira
dels responsables educatius que ocupen el poder polític avui implica
que el català sigui tema d’actualitat.
Aquesta actualitat, però, és bastant
preocupant perquè, segons els autors, hi ha indicis clars que ens encaminam cap a un model que possibilitarà la segregació dels infants
a l’escola i que suposarà una reculada forta del català com a llengua
d’ús i, per extensió, com a llengua
d’ensenyament.

…el fet que el
model lingüístic
escolar actual
es trobi en el
punt de mira
dels responsables
educatius que
ocupen el poder
polític avui
implica que el
català sigui tema
d’actualitat…

Es plantegen tres reptes bàsics a
afrontar. El primer és la participació
necessària de la nostra comunitat en
la construcció d’un espai europeu
comú que té com a objectiu que
els infants coneguin dues llengües,
la qual cosa ens endinsa dins d’un
marc de multilingüisme progressiu.
El segon és una visió centrada en el
context nacional: saber quins coneixements són els que té l’alumnat

- 22

espai ha d’ocupar el català com a
llengua pròpia de les Illes en aquests
contextos.
Després de delimitar aquests reptes, la intenció de l’estudi és fer una
anàlisi que té com a objectiu «establir un replantejament sociològic,
psicolingüístic, educatiu i didàctic
diferent enfront de la pràctica del
multilingüisme». A partir d’aquest
eix, els autors s’endinsen en la realitat de l’alumnat per intentar saber
quins sistemes i quines experiències
garantirien l’èxit del multilingüisme a les aules que ens equipararia
a Europa. En segon lloc, plantegen
la construcció d’un model lingüístic
escolar cohesionador que impediria
que la llengua pròpia de les Balears
acabàs essent una desconeguda per
part de la població. Finalment, se
centren en la recerca de la metodologia didàctica més vàlida per dur a
terme un projecte lingüístic integrador.
L’estudi es desenvolupa a partir
de tres parts que investiguen diferents conceptes i continguts per
oferir al lector unes eines de crítica
i d’avaluació que li permetin obtenir una visió global, estructurada i

contrastada del model lingüístic en
qüestió.
La primera part s’estructura en
dos blocs. En el primer es fa una
aproximació en termes generals
als diferents models lingüístics
d’ensenyament que cal identificar.
Així, es defineixen els conceptes
de bilingüisme unitari, seqüencial,
equilibrat i tardà i es contextualitzen
a l’entorn escolar segons la llengua
dominant de l’alumnat. En conseqüència, estableixen com a models
lingüístics escolars tres patrons fonamentals: monolingüisme, bilingüisme i multilingüisme, i els delimiten
i els defineixen. També inclouen
dins aquest apartat un estudi sobre
els diferents models d’estat que podem trobar en relació amb els models lingüístics que es reprodueixen
a les escoles, per mostrar possibles
relacions causals.
En el segon bloc, els autors, sota el
títol de «Respostes a algunes preguntes clau», investiguen amb una
aportació important de dades confrontades els canvis legislatius que
imposen els diferents governs sobre
els models lingüístics (plantejats
sovint des d’idees partidistes) i les
repercussions que tenen. Els autors

afirmen que aquestes modificacions sovint plantegen mancances
socioeducatives, psicolingüístiques
i lingüístiques que no es poden obviar.
La segona part de l’estudi i la tercera es plantegen en forma de reflexió.
La segona incideix en la recerca de la
millor fórmula per construir un model lingüístic escolar per a les Illes
Balears amb una idea conciliadora:
com es pot constituir aquest model sense que limiti o deixi a part la
presència del català i al mateix temps
sigui integrador. La tercera convida
professionals de diferents àmbits
educatius a aportar la seva perspectiva i la seva experiència, a partir
d’un breu qüestionari previ, perquè
ajudin així a completar la visió global de l’estudi. Aquests professionals
pertanyen al camp de la sociolingüística, al sector d’inspecció educativa, a sindicats d’ensenyament i a
associacions de pares.
L’estudi conclou amb un ampli recull de bibliografia i de referències al
voltant dels temes tractats.
Si voleu saber-ne més, podreu descarregar aquest document complet

a la web http://pape.uib.es/, del Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l’Educació de la UIB.

…hi ha indicis
clars que ens
encaminam cap
a un model que
possibilitarà la
segregació dels
infants a l’escola
i que suposarà
una reculada forta
del català com
a llengua d’ús
i, per extensió,
com a llengua
d’ensenyament…
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Els nins i nines del projecte
«Aliments i solidaritat»

Cristina Conti, vicepresidenta de FAPA Mallorca i tresorera de l’APIMA d’Aula Balear

Des que va començar el desembre
del 2008, el projecte Aliments i Solidaritat, promogut per l’Associació
d’Antics Alumnes de Monti-sion, ha
tengut en compte els infants.
La finalitat primera d’aquest programa és proporcionar ajut alimentari a
famílies que es troben amb dificultats econòmiques, però tot d’una es
varen fer presents els fills i filles dels
nostres beneficiaris, que molt sovint
acompanyaven els pares i mares a
fer l’entrevista o a recollir la bossa.
Es borinaven pel local i de vegades
feien d’intèrprets, si els grans no
s’expressaven prou bé.
La primera cosa que vam fer, un cop
consolidada l’entrega d’aliments,
va ser crear un armari solidari, que
s’encarrega de recollir, reciclar, reparar, netejar, classificar i distribuir
roba per a infants fins a dotze anys.
Centenars d’infants ja s’han beneficiat d’aquest servei. I una prestació
suplementària és la preparació de les
«Senalletes de nou nat» que lliurem
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a les dones que són a punt de ser
mares. Embolicades amb paper de
cel·lofana, simbolitzen un dels nostres valors principals: el tracte digne
a les persones, a les mares que aniran
a l’hospital mínimament equipades
per donar al seu fill o filla la benvinguda que toca en aquest món, tot i
les dificultats.
Tot d’una que vàrem poder, començàrem a comprar llet de continuació, cara —per tant, sovint
fora de l’abast de les famílies beneficiàries— però necessària per evitar
diarrees i garantir el creixement sa
dels infants.
I des de 2009 hem celebrat els Reis
amb l’entrega de juguetes. El taller
de juguetes les recicla, les repara i les
ordena per distribuir-les. El dia dels
Reis és un dia de festa; volem evitar
tant com sigui possible la rigidesa
de la cua, les cares tenses esperant
la bossa d’aliments. El 2012 vàrem
repartir juguetes a vuit-cents nins i
nines, hi va haver pallassos, berenar,

carrossa dels reis, que van arribar
amb galera, i música al carrer, que
es va tallar per a l’ocasió. I enguany
ja tenim centenars de juguetes preparades dins bosses de paper amb el
codi que identifica la família receptora.
Finalment, el mes de setembre, gràcies a la iniciativa de la FAPA Mallorca i amb la col·laboració de les
Cooperatives d’Ensenyament, associacions de pares i mares i altres entitats, hem organitzat la campanya
«Motxilles solidàries», que ha facilitat el començament del curs a més
de dos-cents nins i nines, als quals
s’han proporcionat quaderns, llapis
i més material escolar dins una motxilla.
Infants, roba, juguetes, escola. Tot
això forma la part essencial del nostre projecte. I també, malauradament, forma part d’aquesta crisi que
ja fa tants d’anys que dura.

Poesia
TERRA NATAL

Arrelar, com un arbre, dins la terra:
no ser núvol endut d’un poc de vent.
Sobre els camps coneguts de cada dia,
veure un cel favorable i diferent.
Mirau com cau, quotidià, el crepuscle,
cada cop renovant-me el sentiment.
Damunt la terra nostra i estimada,
del cor neixen el pi, l’aire i l’ocell.
El blanc record de la infantesa hi sura,
i ha de fer bo, aquest sol, als ossos vells.
Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba
de molt antic als llavis de la gent.
El meu amor, la ferma companyia,
vull somiar-hi, entre la mar i el vent.
Marià Villangómez (Eivissa 1913-2002)

JAUME CANET ADROVE
R
Va néixer a Felanitx l’any 19
66. Ha participat en moltes
exposicions individuals i col·lectiv
es a Mallorca, Espanya i Àu
stria.
L’any 1987, juntament amb
Ferran Aguiló, va fer la instal
·lació
de Triomf al Parc de la Ma
r, obra que es va fer amb ma
terials
de deixalleria. També ha fet
una intervenció a la façana
de les
bodegues de vi d’Ànima Ne
gra i a la del col·legi de la coo
perativa
Es Lledoner.

Material: ferro forjat i soldad
ura.
Peça de la sèrie: Quadres d’a
rbres.

Ha il·lustrat el llibre El bestia
ri d’Apol·linaire i ha col·labora
t en
diverses ocasions amb l’artist
a, també felanitxer, Miquel
Barceló.
Anualment fa l’escultura del
s premis Coop que atorga la
Unió de
Cooperatives de Treball Ass
ociat de les Illes Balears.
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Crònica d’un conflicte
anunciat
A Gloria Giner y a Fernando de los Ríos
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña…
«Romance Sonámbulo»
Federico García Lorca

Enric Pozo Mas i Xavier Seguí Gelabert, mestres i president i secretari de la Sectorial d’Ensenyament
de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears
Dos moments de la història recent
de la nostra tranquil·la societat illenca han quedat a la retina de tots i
serà molt difícil esborrar-los de la
memòria col·lectiva de la ciutadania. El primer dia 16 de setembre de
2013, moment en què més del 90%
dels docents de les Illes es declararen
en vaga indefinida i posaren en marxa la mobilització social més gran i
mai vista per aquests redols. El segon, sens dubte, la multitudinària
manifestació del 29 de setembre.
Més de 100.000 persones de totes
les edats i condicions socials sortiren
al carrer per protestar pacíficament
davant les actuacions del Govern de
les Illes Balears i per demanar clarament d’avenç de les negociacions.
El clamor era absolut. «Ara sí! El
Govern negociarà. Davant això, és
impossible que no segui a solucionar
el conflicte.» A dia d’avui, malauradament, el conflicte continua actiu.
Dins aquesta anomenada onada
verda, com no podia ser d’una altra manera, la presència dels socis
i treballadors de les cooperatives
d’ensenyament ha estat molt destacada i significativa. Com a grup
vàrem expressar el nostre rebuig
amb el 87% de seguiment de la
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vaga. I tenir centres que durant la
majoria dels dies de vaga no varen
afluixar i es varen mantenir molt a
prop del 100% acaba de confirmar
aquesta afirmació. Hauria estat una
incongruència no haver fet res, quan
dins els nostres trets d’identitat hi
ha: la defensa de l’ensenyament de
qualitat, l’aprenentatge de llengües
estrangeres, l’escola inclusiva, el
compromís amb l’èxit escolar i social i, òbviament, el tractament del
català com a llengua vehicular dels
nostres centres, entre més.
Amb aquests dos moments tan importants s’han sumat a la protesta
moltes persones, però també han
sorgit, com és normal en qualsevol
societat democràtica, detractors.
Alguns exposaven arguments com:
«I ara, per què protesten aquests
de verd?», «No podien haver-ho
dit abans?» o «Són els quatre mestres que protesten sempre». La Sectorial d’Ensenyament vol deixar
constància a través d’aquestes línies que el conflicte actual al món
de l’ensenyament no és una cosa
recent ni fruit de quatre docents
esbojarrats, sinó que és la suma de
petits i grans greuges del govern
autonòmic, que ataca frontalment

…dins aquesta
anomenada onada verda, com no
podia ser d’una
altra manera, la
presència dels socis i treballadors
de les cooperatives
d’ensenyament ha
estat molt destacada i significativa…
l’ensenyament de qualitat que ha
costat tants d’anys d’esforç i que ha
estat fruit de la tasca diària de molts
bons professionals. Alguna cosa deu
voler dir, el fet que aquest gran moviment transversal doni suport a les
reivindicacions dels docents, que en
cap moment demanen un augment
salarial. Tots els punts són exclusiva-

ment per reforçar un ensenyament
de qualitat.
Trescant per les hemeroteques, ens
hem remuntat a l’any 2010, quan
el govern socialista decideix fer una
reducció salarial del 5% als docents.
«D’acord», diuen alguns, «la crisi
que vivim ens hi obliga!». Més endavant, el setembre del 2011, es
reestructuren els representants sindicals per mor de les retallades. El
2012 s’inicia una clara ofensiva per
part de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats contra la
campanya «Enllaçats pel català».
Aquesta primera gran tensió entre
el Govern i la comunitat educativa
té conseqüències polítiques, com
la destitució de la directora general
Mercedes Celeste, per haver estat
massa tova davant la situació. Nos
altres, la Sectorial, opinam que el
motiu fou simplement que era una
persona dialogant i de consens. Alhora, el cos d’inspectors pateix una
retallada de personal que impossibilita el bon funcionament de la tasca
que duu a terme. Un exemple aclaridor: Menorca queda amb una única
inspectora per a tota l’illa.
Juny del 2012. La situació es ten-

sa molt més. El govern, emparantse amb la situació de crisi general,
publica un decret llei de mesures
urgents. Es necessiten fer retallades per sortir de la crisi. On? Com?
Llançant un projectil directament a
un dels pilars de l’estat del benestar:
l’educació. És aquí on, entre més
mesures, s’augmenten les hores lectives, les ràtios es disparen fins a la
massificació, no se substitueixen
les baixes fins passats quinze dies,
les baixes laborals no es remuneren des del primer dia, els interins
no cobren l’estiu després d’haver
treballat un gran nombre de mesos
durant el curs escolar, se suspenen
els complements de formació, etc.
Efecte col·lateral: més de 1.000 treballadors de l’ensenyament queden
sense feina, i tot era per superar la
crisi. Finalment, un fet fonamentat
en les retallades i que representa, a
parer nostre, el poc respecte a la comunitat educativa, va ser la reducció de membres del Consell Escolar Autonòmic, òrgan consultiu en
matèria educativa i canalitzador de
totes les sensibilitats de la comunitat
educativa de les Illes, el qual malgrat
l’interès dels seus participants ha estat el gran oblidat de la Conselleria
d’Educació, quan podria haver estat

un mediador de consens a l’hora
d’aconseguir apropar posicions. I
si la situació era complicada… un
altre cop la crisi: el Nadal del 2012
els treballadors públics i concertats
veuen com la seva paga extra desapareix i, a més, com que «adoctrinen»,
es redacta un esborrany de decret de
convivència escolar.
Vols brou? Idò tassa i mitja! Després de dos intents completament
democràtics per part del govern
d’oferir la lliure elecció de llengua
d’aprenentatge amb resultats més
que opinables, tant pels mateixos
resultats com pels recursos oferts
per aconseguir-los, la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats
decideix publicar el mes de maig del
2013 el que podríem dir un dels detonants més clars d’aquest conflicte:
l’anomenat Decret TIL. Objectiu:
reduir el fracàs escolar de la nostra
comunitat amb la introducció d’una
llengua estrangera. La Sectorial us
planteja: Qui no vol que els seus
fills tenguin altes competències en
anglès per al futur? La resposta és
capciosa i òbvia. Tothom ho vol. El
problema radica en la manera de dur
a terme aquest procés, i aquí és on la
gran majoria de la comunitat educa-
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…qui no vol que
els seus fills tenguin
altes competències
en anglès per al
futur? La resposta
és capciosa i òbvia.
Tothom ho vol. El
problema radica en
la manera de dur a
terme aquest procés, i aquí és on la
gran majoria de la
comunitat educativa es va plantar…
tiva es va plantar. Prova d’això és que
el nombre d’assistents a l’Assemblea
de Docents —veritable dinamitzador d’aquest moviment— ha anat
in crescendo. Els sindicats STEI-i i
UGT engegaren dos recursos contra
l’aplicació del TIL. Mestres, comissions pedagògiques, claustres i consells escolars no entenien ni donaven
crèdit a la precipitació d’aquest decret. «Anglès sí, TIL no». Per acabar
de resoldre la situació, la Conselleria
decideix suspendre de sou i feina tres
directors de Maó, que van cometre
l’«error» d’aplicar la decisió del Consell Escolar. «I això què és?», deia la
gent.
La idea de la vaga indefinida, que
abans només era comentari de l’hora
del berenar com a alternativa a les vagues d’un sol dia, es fa cada dia més
present. És l’única sortida per acabar amb aquestes imposicions sense haver consultat els professionals
que les han d’aplicar. L’Assemblea
de Docents comença una recollida
de signatures per poder convocar la
vaga a principi de curs. En pocs dies
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4.500 signatures sol·licitaven fer una
consulta sobre l’aplicació de la nova
normativa. L’inici de curs no podia
ser més calent, laboralment parlant,
però la situació produïda divendres
dia 6 de setembre ja va posar en
marxa fins i tot els menys favorables
a la vaga. Devers les 10 del matí, el
TSJIB suspèn cautelarment el TIL,
en concret el calendari d’aplicació,
que no havia estat presentat al Consell Escolar Autonòmic. Dues hores
més tard el Consell de Govern redacta de manera ràpida i contundent
un decret llei del TIL. Les sensacions
viscudes aquell matí, dins la comunitat educativa en particular i a tota
la societat en general, ens ocuparien
moltes pàgines, però si intentam ser
molt esquemàtics totes es reduirien
a la paraula incredulitat, i més dins
un estat de dret.
Al principi d’aquestes línies exposàvem que els detractors als posicionaments dels docents deien
coses com: «Són els quatre mestres
que protesten sempre». Per això
voldríem esmentar, amb la seguretat que ens deixarem algú o alguna
organització, els qui han fet possible
aquesta mobilització única a la nostra comunitat els darrers temps, que
s’ha convertit en un moviment completament transversal dins la societat
civil. Provenen d’àmbits tan diversos
com la UIB, la qual ha estat menyspreada pel Govern, tant per no demanar-ne un informe, segons marca
l’Estatut d’Autonomia, com per refusar el seu paper de mediadora en
el conflicte; l’Associació d’Inspectors
d’Educació; associacions de directors de primària i secundària; els
pares i mares representats per la
FAPA, la COAPA o la CEAPA; una
gran majoria d’ajuntaments, de tots
els colors polítics, de la part forana
de Mallorca i de les altres illes; diputats i senadors de l’estat espanyol;
els partits polítics de l’oposició del
Parlament de les Illes Balears; el
bisbe de Mallorca; artistes, músics i
personalitats de l’esport o de la cultura en general; sindicats d’alumnes,
sindicats de treballadors docents
de qualsevol espectre ideològic;
l’Assemblea de Docents de l’escola
pública i la dels Des-concertats, etc.
Tots han sol·licitat al Govern de les

Illes Balears, de manera alta i clara,
DIÀLEG JA!
La societat civil ha fet costat a tot
aquest moviment amb actes socials,
donant suport a iniciatives com la
caixa de resistència, amb quasi mig
milió d’euros, la subhasta d’obres
d’art (inoblidable la participació
dels artistes de les Illes), el suport de
la Simfònica i ja no parlem de la manifestació més important de la història de la democràcia a les Balears.
Tot això han de ser motius més que
suficients perquè un govern surti de
l’immobilisme i es posi a dialogar i
a consensuar una sortida digna per
mantenir un ensenyament de qualitat.
Finalment, per si tot el que s’ha
esmentat aquí no és prou per al
Govern, i intentant fer un procés
d’empatia amb els seus plantejaments, us volíem explicar que fa
unes quantes setmanes érem amb
un destacat doctor de la UIB que
es plantejava el següent: «No entenc
aquest govern, perquè des de l’òptica
liberal d’excel·lència i resultats a cap
empresa no s’engegaria un nou projecte sense un mínim de consens,
i encara menys amb el rebuig de
més del 90% dels professionals que
l’haguessin d’implementar. Qualsevol alt executiu mouria peça per
evitar el fracàs segur. A dia d’avui el
conflicte no està solucionat. Confiem que el seny dels governants i
la paraula de la societat ens dugui
a reflexionar i a obrir canals perquè aquest conflicte acabi tan aviat
com sigui possible i perquè els únics
guanyadors siguin l’educació i el futur de la nostra comunitat.»
Para nosotros, toda sociedad debe ser
una escuela, y la escuela debe ser parte
integrante de esa gran escuela que debe
ser la sociedad, pero no la tradicional,
introvertida, satisfecha de una enseñanza que puede ser bien impartida,
pero que no traspasa más allá de sus
muros; porque pensamos en la escuela
abierta, integrada a los procesos que la
inquietan, preocupan e interesan a la
comunidad…
Salvador Allende

Tauler: notícies de les cooperatives
d’ensenyament
Aprenentatge cooperatiu
al CIDE
Els trets d’identitat del col·legi
CIDE, coincidents amb les altres cooperatives d’ensenyament,
plantegen una educació inclusiva
que dóna resposta a la diversitat
existent a les aules i a la societat, sense excloure l’alumnat per
raons de gènere, ètnia, cultura,
procedència, capacitats socials,
econòmiques, etc. A una societat i a un alumnat heterogeni, cal
donar-los una resposta educativa
integradora i inclusiva. A més, la
nostra proposta educativa promou
l’adquisició d’uns coneixements,
unes actituds i unes habilitats
tendents a la consecució persones amb un desenvolupament de
la dimensió social, generant unes
relacions interpersonals adequades
dins el pla afectiu, dins el de la
cooperació i dins el del comportament, amb respecte, generositat
i tolerància.
Des d’aquest marc ens vàrem plantejar la importància de fer arribar
aquests valors a tot el professorat
i l’alumnat, per això cercàrem la
col·laboració necessària per aplicar
el programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar, de formació i assessorament, que s’està
duent a terme a més de 400 centres de l’estat espanyol.
Aquest procés s’estructura en tres
etapes i cadascuna presenta un
conjunt d’activitats per conèixer
i provar dins l’aula les propostes
del programa. El plantejament
és eminentment pràctic, orientat
clarament a la tasca educativa de

mestres i professorat amb els grups
classe.
El programa didàctic tracta tres
àmbits d’actuació. L’àmbit A té
com a finalitat la millora de la
cohesió dels grups classe, perquè
per introduir l’aprenentatge cooperatiu cal generar un clima favorable a la col·laboració, l’ajuda
mútua i la solidaritat. L’àmbit B
s’encamina cap al treball en equip
i cooperatiu com a recurs per fer
aprenentatges curriculars significatius. I en l’àmbit C el treball en
equip esdevé una matèria a ense
nyar de manera sistemàtica, tal
com es fa amb la resta de continguts curriculars.
Durant el curs 2012-2013 els
mestres d’infantil i de primària del
nostre centre varen iniciar aquesta
formació i durant aquest curs ho
farà el professorat d’ESO, bat
xillerat i formació professional.
Aquest programa d’assessorament
i formació és coordinat per Mila

CIDE

Naranjo, de la Universitat de Vic,
i Ferran Juan, de l’Institut de Formació Ramon Serra.
Aconseguir fer una formació que
esdevingui una línia metodològica
d’un centre de les nostres dimensions no és senzill i només es pot
aconseguir gràcies a la suma de
l’esforç individual de cadascun
dels docents.
Alguns aspectes concrets que els
mestres d’infantil i de primària
valoraren positivament foren: una
major motivació, una millora del
clima de l’aula, un augment de
la consciència de grup, una major responsabilitat individual vers
les tasques col·lectives, una major
acceptació de les diferències i una
implicació més gran en el procés
d’aprenentatge propi.
Com va comentar una alumna:
«Aprenent en grup podem aprendre més, aprenem tots i aprenem
millor.»
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Treball mitjançant
ambients a Mata de Jonc
Ara fa just un any l’equip d’infantil
de l’escola Mata de Jonc decidírem fer un tomb a l’organització
de la nostra etapa, adaptant-nos
als nous corrents i propostes pedagògiques, que lliguen prou amb la
nostra manera de fer i d’entendre
l’escola i l’aprenentatge. Així va ser
com iniciàrem els ambients.
El treball mitjançant els ambients
d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent
d’organitzar els alumnes, l’espai
i els materials. L’objectiu és propiciar aquelles situacions en què
l’aprenentatge pugui esdevenir de
manera natural i espontània. Amb
aquesta orientació pedagògica,
volem que els alumnes participin
d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu
aprenentatge escolar i del seu creixement com a persones. En aquesta manera de treballar, l’infant és
el protagonista.
El paper del mestre és secundari
i es basa fonamentalment a organitzar i afavorir l’aprenentatge. En
canvi, cada alumne és constructor del seu propi aprenentatge:
investiga, prova, assaja, modifica,
construeix, destrueix, parla, raona,
explica, inventa…

L’espai i la manera d’organitzarlo és un dels elements més importants d’aquesta metodologia, i
juntament amb els materials són la
principal estratègia d’intervenció.
És per això que n’utilitzam de tota
mena i intentam crear i trobar els
més atractius i motivadors.
L’activitat o joc lliure és el principal
recurs didàctic i d’aprenentatge.
Es prioritzen, per tant, les tasques
no dirigides, tot i que en determinats moments n’hi ha que sí que
ho són.
A Mata de Jonc tenim organitzats cinc ambients: «Jugam a ser
ca nostra», que és l’ambient del
joc simbòlic; «Espai art»; «Experiments»; «Taller de paraules», i
«Peça a peça», que és l’ambient
de les construccions. Per poder
dur-los a terme, comptam amb la
participació de les tres tutores, la
mestra de suport i la mestra addicional. Cadascuna de nosaltres
som les guies i organitzadores d’un
ambient.

MATA DE JONC

Amb aquesta metodologia també
podem reduir les ràtio perquè durant els ambients els grups són de
setze alumnes, aproximadament.
Això facilita una atenció molt més
individualitzada.
Començam els ambients a
l’octubre, tot i que els alumnes
de 3 anys s’hi incorporen al gener perquè es puguin adaptar a
l’escola sense presses. Això implica
passar de quatre ambients, durant
el primer trimestre, a cinc, a partir del segon. Actualment es fan
tres horabaixes a la setmana, amb
sessions de dues hores, i es manté
un mateix grup d’alumnes durant
tota la setmana.
Passat un primer any d’experiència,
no podem fer més que valoracions
positives. I després de compartir
els dubtes, les pors, les dificultats i les propostes de millora que
sorgiren de la nostra avaluació de
l’experiència el curs passat, enguany reprenem aquest projecte
amb idees noves i molta il·lusió.

Consideram important també
l’organització de grups naturals,
no constituïts per edats sinó per
interessos, que afavoreixin la interacció, la col·laboració i la cooperació entre infants de diferents
edats, on hi hagi relacions d’ajuda
mútua i on els infants més madurs
serveixin de model per estructurar
el joc i construir l’aprenentatge i
el creixement com a persones dels
companys més petits.
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Tauler de notícies

I tu, t’emociones?
«I tu, t’emociones?» és un dels
nous projectes que la cooperativa d’ensenyament Es Lledoner
ha posat en pràctica aquest curs,
nascut no només de les ganes
d’innovar i millorar com a escola,
sinó d’una necessitat que tots, no
només els mestres, tocam amb les
mans. Sorgeix de la necessitat de
fer persones autònomes, de treballar les relacions socials entre
els alumnes i amb els mestres, de
preparar persones capaces de reconèixer i expressar les emocions
de forma adequada, i no només
d’assolir continguts escolars. Estam convençuts que hi ha un gran
lligam entre aspectes emocionals i
nivell acadèmic.
La Comissió Internacional sobre
l’educació presidida per Jacques
Delors, en un informe que féu a
la UNESCO, assenyalava quatre
bases fonamentals que han de regir l’educació: «Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser
i aprendre a conviure junts» (Sánchez, 1999).
Des de la nostra escola posam en
marxa aquest projecte perquè estam convençuts que l’alumne no
només ha de créixer cognitivament, sinó que també ha de desenvolupar la intel·ligència emocional.
L’educació emocional és imprescindible perquè permet assolir un
coneixement més bo de les pròpies
emocions i de les emocions dels
altres, desenvolupar les habilitats
necessàries per poder canalitzar-les
millor, prevenir els efectes nocius
de les emocions negatives, desenvolupar la intel·ligència emocional
i la capacitat d’automotivar-se i
adoptar una actitud positiva davant la vida.

Tauler de notícies
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El context escolar és un espai
idoni per treballar tots aquests
aspectes, és com una petita societat on s’aprèn dels altres, tant dels
mestres com dels companys, on
s’assumeixen diferents rols, etc. I
poden començar a fer-ho des de
ben petits. Cada nin és diferent
i n’hi ha que tenen les habilitats
socials més desenvolupades que
d’altres, però el treball conjunt i
la comunicació dia a dia entre ells
poden afavorir les estratègies socials de cadascun.
I què és tenir habilitats socials?
Doncs es podria definir com «un
comportament o tipus de pensament que duu a resoldre una situació social de manera efectiva,
acceptable pel subjecte mateix i
pel context social on és» (Trianes,
1997).
El nostre projecte sobre les emocions té en compte dues dimensions: la personal (cada alumne en
particular) i la col·lectiva (com es
relaciona l’alumne amb els companys, amb el grup classe, amb els
adults, etc.). Per treballar aquestes
dues dimensions ens centrarem en
cinc blocs:
1- Consciència emocional: es refereix a la presa de consciència de les pròpies emocions i a
identificar-les amb un nom.
2- Regulació emocional: fa referència a expressar les emocions de forma adequada, saber
entendre les emocions que ens
expressen els altres, adquirir
habilitats d’afrontament i crear
emocions positives.
3- Autoestima i autonomia emocional: fa referència a tenir una
imatge positiva d’un mateix i

a acceptar-se, a més de la capacitat de saber cercar ajuda i
recursos quan cal.
4. Habilitats socials: fa referència
a dominar les habilitats socials
bàsiques (verbals i no verbals),
respectar els altres, ser capaç de
comunicar i compartir emocions i adquirir un comportament cooperatiu.
5. Habilitats per a la vida: inclou
ser capaç de fixar objectius positius i realistes. El primer que
es fa és identificar el conflicte i
després cercar solucions.
El projecte «I tu, t’emociones?» va
dirigit als alumnes des del primer
cicle d’infantil fins a 6è de primària. I un dels aspectes fonamentals és treballar les diferents emocions, començant ja des d’infantil
amb l’alegria, la tristesa, la por,
l’enuig i la sorpresa; i es van introduint noves emocions al llarg de
l’etapa educativa.
Les activitats són de tipus vivencial, organitzades i adaptades
a cada cicle i coordinades per
l’equip de suport del centre. Es
treballa a partir de contes, fotografies, cançons, vídeos, murals,
titelles, dibuixos, dramatitzacions,
jocs cooperatius, activitats de relaxació, etc. A més, s’aprofiten
situacions d’aula i de casa per treballar aspectes com la mort d’una
persona estimada, conflictes amb
els companys, la por de suspendre
un examen, la inseguretat…
Els tutors són els responsables de
treballar aquestes situacions dins
l’aula una hora a la setmana, encara que aquest temps pot variar en
funció de l’activitat, del grup i del
nivell educatiu.
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La metodologia és activa i participativa,
i fomenta la reflexió, l’intercanvi i el respecte per les opinions de cadascú. El tutor
o tutora fa de model i incita els alumnes
a expressar les seves emocions, detectant
d’aquesta manera si hi ha algun pensament
negatiu i donant-los les pautes d’actuació
pertinents. També introdueix la importància de la tranquil·litat i, amb una actitud
assertiva, estimula els alumnes perquè avaluïn la seva conducta i la dels altres.
El mes d’octubre hem posat en pràctica el
projecte, però només l’hem començat i és
prest per valorar l’eficàcia de les activitats,
però tant els tutors com els alumnes hi han
respost de manera molt positiva. Encara
ens queda un camí llarg, però així i tot esperam contribuir en un desenvolupament
més integral dels nostres alumnes, treballant l’aspecte emocional d’una manera
més concreta.
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Un particular sistema solar
Preparau-vos per a un viatge astral.

AULA BALEAR

Després d’un BIG BANG d’idees
s’ha creat una màgia espacial,
on petits astres, grans satèl·lits, planetes mitjans
hem orbitat tots plegats al voltant del SOL,
creant el nostre particular sistema SOLar
Aquest era el petit escrit que
convidava a visitar i gaudir de
l’exposició del Sol que el curs
passat férem a la nostra escola.
Aquest particular sistema solar
va ser el producte final de la
feina feta per tots les alumnes
de la nostra escola, des dels
més petits d’infantil fins als
més grans de batxillerat i cicles
formatius.
Quan ens vàrem plantejar dur
a terme aquest projecte de
centre, ningú no podia arribar a imaginar la gran varietat
d’enfocaments,
plantejaments,
temes o idees que arribarien a sorgir al voltant del Sol. A l’exposició
poguérem gaudir de veure els resultats de jugar i descobrir què podem fer amb les ombres del nostre
cos generades pel Sol, el joc que
donen les ombres xineses, la filosofia dels antics grecs o divinitats
solars dels egipcis, poemes, escrits,
rodolins, rondalles i històries que
ens parlen del gran astre, el color i
els quadres que ha inspirat a grans
artistes, planetaris, lipdubs de temes que canten a un sol lluent i
radiant, planetaris, sistemes solars, rellotges de sol, «filosofades»
amb «los lunes al sol»… i una llarg
etcètera, gairebé tan infinit com
l’espai mateix.
La visita a l’exposició, a més de ser
rica per la pluralitat en el contingut,
també oferia la possibilitat que els
més grans i els més petits, o alumnes d’edats semblants, poguessin

Tauler de notícies

Hem viscut aquesta enriquidora experiència com allò
que és la vida i allò que volem
que sigui l’escola: un lloc on
compartir, des del respecte i
l’escolta activa; un àmbit on
es puguin exposar les idees i
pensaments; un espai on satisfer la curiositat; un lloc on
la diversitat i la divergència
d’opinions es vegin com quelcom positiu, com una riquesa.

compartir els punts de vista diferents sorgits del coneixement, de
la saviesa fruit de l’experiència; i
també d’altres d’esbojarrats producte de l’espontaneïtat i la lògica
aclaparadora que poden tenir els
més petits, proporcionant així encara més color i més possibilitats
d’interpretació a tot allò que hi
havia exposat.
Així, poguérem veure com un
mateix tema ens pot dur a parlar d’història, d’astronomia, de
saviesa popular, d’astrologia, de
llengües, de filosofia, d’art… i
treballar la creativitat, l’expressió
plàstica, escrita, oral, musical,
corporal, la comunicació, el respecte als altres i a les seves idees
i produccions, etc. Tota una lliçó
d’allò que és la vida i que ha de ser
l’ensenyament perquè, com en el
dia a dia mateix, res no és ni tan
simple ni tan senzill com de vegades se’ns vol fer veure.

Al cap i a la fi, com heu pogut veure, el Sol només era
l’excusa per arribar a l’objectiu
final d’aprendre tots plegats i
compartir amb els altres allò que
pensam o sentim. I en què consisteix educar si no és a compartir,
a saber escoltar i mirar-nos amb
bons ulls, aprenent els uns dels altres, posant el nostre gra d’arena
per conviure i aprendre millor, des
del pensament crític, l’assertivitat,
l’empatia… I és que això és el que
ha de ser l’escola, perquè només
ensenyar sense educar no té sentit.
Esperam, amb aquest escrit, havernos acostat a aconseguir algunes
coses que també preteníem amb
l’exposició: compartir i transmetre
una experiència, pensaments o reflexions que us hagin entretingut
i us hagin donat un poc de llum
i de color, com fa sempre el Sol,
cosa que en uns temps com els que
corren no és fàcil, però nosaltres
ens esforçam per intentar que n’hi
hagi sempre que sigui possible.
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Educam per la igualtat
Basant-nos en el lema d’enguany
de l’escola, hem demanat al nostre
alumnat més petit quin concepte
té de la igualtat.
A en Daniel, de 5 anys i de pares
africans, li hem demanat en què
s’assemblen les nines i els nins i
ens ha contestat: «En que som
persones, gent!». I li hem demanat
també si li hauria agradat ser una
nina en comptes d’un nin i ens ha
dit: «No, perquè si sóc un nin els
altres nins no m’ataquen.»
N’Ainhoa, també de 5 anys i de
mare hispanoamericana, ens diu
que a ella tampoc no li hauria
agradat ser un nin perquè pensa
que les nines s’ho passen més bé.
També hem fet preguntes als que
són un poc més grans. A 1r de primària, na Maria Nadia ens contesta la pregunta «En què s’assemblen
les nines i els nins?» de la següent
manera: «Tots tenim cabells, ulls,
dents, llengua, celles, cames,
braços,

- 34

ungles, orelles, panxa, cul, boca i
peus.» També li hem demanat en
què se sent diferent de la resta de
companys i companyes de classe. I
ens ha contestat:
— Jo sóc de Rússia.
— I en què et sents igual?
— Som humans i tenim 7 anys.
N’Hemi també va a la classe de na
Maria i davant la pregunta «Per
què canvia el color del cabell de
les persones? I el color de la pell?»
ens ha dit: «Perquè som d’altres
pobles.»
Anem ara a 3r de primària.
— Hola Ramón, volem fer-te
unes preguntes. Estàs llest?
— Sí.
— En què s’assemblen les nines i
els nins?
— En que podem caminar drets,
tenim unes mans molt àgils,
podem parlar i tots som persones iguals.
— En què ets
sents diferent dels
companys i companyes de classe?

GORG
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— En que sóc més llest que alguns altres companys, que hi
ha nins que són més ràpids i
àgils que jo i que tenc companys que són més amics que
d’altres.
— En què ets sents igual?
— En que puc escriure com ells i
en que tots tenim ulls, mans,
peus, braços, cames, etc.
La darrera entrevista l’hem feta
a una alumna de 6è de primària.
Aquestes han estat les preguntes i
respostes:
— Hola, Victòria. Què vol dir
per a tu la paraula «igual»?
— Que és el mateix, que
s’assembla molt.
— En què ets diferent dels teus
companys i companyes de
classe?
— No em sent diferent d’ells.
Potser un poc pels cabells i per
la pell.
— En què ets sent igual?
— En que puc fer el mateix que
ells. Parlo el mateix idioma i
puc jugar als jocs que juguen
ells.
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CENT MANS

Descobreix Eivissa i Formentera
Aquest curs, la cooperativa eivissenca Centmans, juntament amb
l’editorial Anaya, presenta la segona entrega de la col·lecció «Coneix
Eivissa i Formentera». Els quaderns, que acompanyen els llibres
de text de coneixement del medi,
cerquen oferir tant als alumnes
com als mestres continguts i recursos per valorar més el medi que
ens envolta.
Aquesta segona entrega la formen
dos quaderns de temàtiques ben
diferents i dirigits als alumnes de
5è i 6è de primària. D’una banda, el quadern dirigit a 5è, amb
el títol Història de les Pitiüses, fa
un recorregut per la història del
nostre entorn més proper, representada amb il·lustracions que reconstrueixen les etapes i els esdeveniments més importants des de
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la prehistòria fins al final de l’edat
mitjana. El quadern aporta una visió general de la història d’Eivissa i
Formentera que busca en tot moment assenyalar les restes i tradicions que encara ens vinculen amb
aquest passat.
D’altra banda, el quadern dirigit a
6è de primària, que porta com a
títol Geografia humana, cerca analitzar els diferents factors que han
condicionat la vida de la població
de les Pitiüses en el passat recent.
S’hi analitza l’evolució de la piràmide de població i el fenomen de
les migracions, amb un repàs de
les etapes en què han estat més accentuades i les causes que les expliquen. El quadern també s’ocupa
dels diferents sectors econòmics i
del pes que tenen dins l’economia
d’Eivissa i Formentera en els dar

rers cent anys. I s’acaba amb un
apartat de reflexió per tractar la
problemàtica amb què es troba
una societat tan terciaritzada com
la de les Pitiüses, a causa del model econòmic actual.
Per a l’equip de Centmans, ha estat un plaer dur a terme aquesta
tasca, que ens ha permès aprofundir un poquet més en els processos
històrics i socials que han donat
forma a l’actual model de vida.
Encara que les quatre illes que
formen l’arxipèlag balear no són
gaire lluny una de l’altra, la insularitat ha aportat a cadascuna una
personalitat i una realitat històrica
similar però alhora diferent. Una
riquesa cultural que no sempre
queda ben reflectida als llibres de
text.
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L’aprenentatge de llengües
estrangeres a Es Liceu
És un fet constatat per la majoria
d’experts en lingüística aplicada que la
immersió lingüística
és la millor manera
d’adquirir una llengua estrangera. Des
de fa un bon grapat
d’anys, a l’escola
Es Liceu apostam
per l’aprenentatge
d’anglès des d’aquesta òptica amb
tres projectes que fins fa un any
eren una realitat: el programa de
Seccions Europees, el programa
d’intercanvi Comenius i el viatge
curricular que des de l’assignatura
d’anglès fan cada any els alumnes
de 3r d’ESO a Londres.
Amb el programa de Seccions Europees (que consisteix a reforçar
l’horari dedicat a l’ensenyament
de la llengua anglesa impartint,
totalment o parcial, una àrea o
matèria no lingüística en aquesta
llengua), la conselleria ens dotava
amb 12 hores setmanals (menys
el curs passat, que no vàrem tenir dotació) d’un auxiliar de conversa nadiu anglès que, a través
d’activitats lúdiques, feia que els
alumnes poguessin parlar de manera relaxada en anglès. Evident
ment, 12 hores no són suficients
per portar a terme una dedicació
de qualitat a tots els nivells de
l’educació primària i secundària
d’Es Liceu. Per això, l’escola, a
través de l’aportació voluntària de
les famílies, ha contractat durant
els darrers quatre anys un altre
auxiliar per cobrir aquestes mancances i fer que almenys cada grup
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ES LICEU

tiu primordial que els
estudiants en siguin els
protagonistes, posant
èmfasi a la interrelació
dels nostres alumnes
amb alumnes d’altres
països, amb l’anglès
com a llengua de comunicació.

classe rebi els serveis de l’auxiliar
una hora a la setmana. Malauradament, enguany, tot i tornar a
tenir la dotació de la Conselleria,
només podem gaudir de 6 hores
setmanals d’una estudiant becària
dels Estats Units. Per això, hem
hagut de contractar una altra professora nadiua 18 hores, per cobrir
12 hores a primària i 12 més a secundària.
El programa Comenius és possiblement un dels programes
d’intercanvi més interessants que
hi ha per als alumnes de l’educació
obligatòria. Amb una voluntat
clarament europeista, aquest programa té l’objectiu de reforçar la
mobilitat i la cooperació entre els
centres educatius dins Europa. A
la nostra escola ja hem format part
de dos programes d’intercanvi
(l’Alice Project, durant el curs
2010-2011, i Challenge Your
Wits, durant el curs 2012-2013).
A part de treballar aspectes pedagògicament molt interessants
(com la visió de la pluralitat del
món, el treball cooperatiu o els
aspectes transversals a nivell interdepartamental), al nostre centre
sempre hem tengut com a objec-

A part d’aquests dos
programes que les
institucions governamentals ens
ofereixen, a nivell intern també oferim als nostres alumnes la
possibilitat de fer una estada de
quatre dies a Londres per millorar
oralment les destreses lingüístiques. Des de fa cinc anys, el departament de llengües estrangeres
d’Es Liceu programa cada any un
projecte en què els mateixos alumnes han d’organitzar un viatge a
Londres, en el qual viuran una
immersió lingüística completa.
En aquesta sortida els professors
acompanyants els parlen en anglès
i la vida londinenca els fa comunicar-se constantment en aquesta
llengua.
Des de l’escola Es Liceu pensam
que l’objectiu més important de
l’aprenentatge de llengües estrangeres és el desenvolupament de les
capacitats bàsiques per a la comunicació. Amb aquests tres projectes
hem intentat fer-ho realitat, perquè
és des de la relaxació, l’empatia i el
gaudi que els estudiants poden assimilar millor una llengua estrangera. Aquest és el tractament de les
llengües que fins ara ens ha donat
un bon resultat i que ens agradaria
continuar aplicant.
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Concerts de música moderna
NS
a Porreres
ARTS I SO
El 4 de juliol passat, amb motiu dels actes de cloenda del curs
2012-2013, es va fer un concert
de música moderna al conegut
Parc de n’Hereveta de Porreres. El
concert el va organitzar la nostra
cooperativa, Art i Sons, i hi va
col·laborar el restaurant del recinte.
A l’acte hi van participar les agrupacions de les escoles de música
que gestiona actualment la cooperativa, que són l’Escola Municipal
de Música de Campos i l’Escola
de Música de Porreres, i també els
professors. Les agrupacions són
formades per alumnes de totes
dues escoles.
El concert va començar amb la
Banda Jove de Porreres, amb la

nostra companya Antònia Rosselló al capdavant, que ens va delectar amb una selecció de temes
coneguts d’ahir i d’avui.
Seguidament va actuar el grup
campaner M4BC, i van continuar
els porrerencs SKATAÇAGS, tots
dos formats per joves d’entre 13
anys i 16. Després va actuar el
grup Projecte Art i Sons Jazz, en
què els alumnes més avantatjats
van poder demostrar les seves habilitats interpretatives en el món
de la improvisació.
Per acabar, el grup Art i Sons, format pels professors de les escoles
de música de Porreres i Campos,
va interpretar temes coneguts de
jazz.

En general va ser un concert entretengut, on tots els participants
i el nombrós públic assistent van
poder gaudir de la bona música i
de la bona companyia i tots vàrem
passar una vetllada fantàstica.
La intenció de fer aquests festivals
—no era el primer— és poder donar sortida a la feina que es fa amb
aquestes agrupacions dins l’aula,
i també donar l’oportunitat de
conèixer la feina que fan aquests
joves al públic en general, per mostrar com culmina l’aprenentatge
musical.
Per cloure la vetllada, l’amo del
restaurant, en Borja, va convidar
tots els participants a sopar.

Vint anys de Gianni,
vint anys de camí compartit!

GIANNI RODARI

El curs 1992-1993 obrírem les
portes de la nostra escoleta i el
2012-2013, és a dir, el curs passat,
férem 20 anys!
Des del primer moment tenguérem clar que ens volíem constituir
com a cooperativa. L’experiència
de les tres mestres que decidírem
posar en marxa aquest projecte va
ser decisiva, estàvem convençudes
que el treball en equip resultaria
molt més ric i gratificant, a la vegada que teníem clar que volíem
fer feina a una empresa democràtica, on tots els socis es trobassin en
igualtat de condicions.
Na Catalina Oliver, na Joana Sorell i jo, n’Assumpció Hernández,
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vàrem ésser les tres aventureres
que ens animàrem a dur endavant aquest projecte tan especial.
Volíem que Gianni fos un centre
educatiu de qualitat, amb personal
qualificat que dignificàs aquesta
etapa tan significativa en la vida
dels infants, la primera infància. I
no podem oblidar la nostra Conxa
Balaguer, que era molt joveneta en
aquella època i que des del primer
dia es va oferir voluntària i es posà
a fer feina com una més de nosaltres. No sabia que a partir d’aquell
moment no aturaria mai de fer-ne!
Des del començament, l’únic mit
jà de finançament de l’escoleta
han estat les quotes que rebem de
les famílies, i hem pogut comptar

sempre amb el suport de l’EAP de
la Conselleria, que ens ha permès
créixer com a professionals, fer
feina en xarxa i oferir la possibilitat que tots els infants puguin
participar d’un entorn educatiu
comú, respectant en tot moment
la gran diversitat social, de capacitats, d’interessos i de motivacions.
Hem tengut la sort de comptar
sempre amb grans professionals,
com na Xili Arguimbau, na Marta Cerdà o na Joana Cerdà. I volem agrair especialment la feina
de na Maria Femenias, del Servei
d’Atenció a la Diversitat 0-3; la
consideram un membre més del
nostre equip.
Hi ha hagut moltes persones que
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representades, assessorades i defensades com a col·lectiu.
Triàrem el nom de l’escoleta en
memòria del pedagog italià Gianni Rodari perquè ens agradava
la seva filosofia, la seva manera
d’entendre els infants i d’arribarhi a partir de la creativitat que ell
considerava essencial. Gianni Rodari va escriure:

Recordant aquells temps hem trobat aquesta fotografia de na Marta Suñer i na Sumsi.
Na Marta va formar part de la primera promoció d’alumnes de Gianni Rodari (parlam
del curs 1992-1993) i jo vaig ser la seva mestra durant tot el primer cicle d’educació
infantil. Des del curs passat forma part de l’equip de mestres de Gianni i n’estam
encantades! Com ha passat el temps!

han fet possible que arribàssim
als 20 anys, persones que ens han
marcat en la nostra línia pedagògica, que han col·laborat amb
nosaltres, ens han aportat la seva
saviesa, ens han donat formació,
suport… Com na Pusy (Maria
Antònia Riera), professora de la
UIB, tutora de les practicants de
grau d’infantil i gran amiga de
l’escoleta, que és la nostra «guia espiritual» a nivell pedagògic. O na
Catalina Oliver, la coordinadora
de Gianni, de la qual vaig aprendre tot allò que sé de coordinació.
O les professionals de XIAIF, que
ens han permès conèixer i compartir programes i iniciatives des-

tinades a la primera infància i la
família; amb elles hem parlat de
respecte, de bones pràctiques, de
diversitat, de resiliència… Podria
citar tants de noms de sòcies de la
cooperativa que han passat a fer
feina a l’escola pública, de treballadores, de col·laboradores, de voluntàries… que no acabaria mai.
A totes, gràcies per fer realitat el
nostre somni: un centre educatiu
de qualitat.
No ens oblidam de la Unió de
Cooperatives, de professionals
com en Toni Martínez, en Lluís
Ysasi, en Xavier Seguí, n’Enric
Pozo… amb els quals ens sentim

No expliqueu mai als infants
una cosa que ells puguin descobrir sols, si estan en condicions de poder-ho fer. Tot el
que ha de fer l’escola és això:
posar en condicions de…, crear
l’ambient, enriquir-lo amb estímuls adequats, multiplicar,
variar, renovar contínuament
aquests estímuls, per tal que el
món no aparegui mai estàtic,
igual a ell mateix, mandrós, immutable.
Aquesta escola de la investigació,
de la recerca, que promulgava
Gianni Rodari és la que educa en
l’esperit crític i la democràcia, i
l’equip de l’escoleta Gianni Rodari sempre ha fet feina tenint molt
present aquestes premisses, partint
del respecte als infants i tenint en
compte l’immens potencial de què
disposen des que neixen. I esperam poder continuar durant molts
d’anys més!

MANJÓN

Les olors de la meva infància
Molts dels que llegireu aquestes
línies us hi sentireu ben identificats perquè els que vàrem viure la
nostra infància cap als anys 60 o
70 no teníem gaires opcions. Recordau aquella olor que sortia de
la cuina quan arribàveu a casa des-
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prés de l’escola? Era l’hora de berenar i la mare de vegades feia una
coca o havia fet cocarrois per sopar
o, si hi havia pa dur, per aprofitarlo, feia llesques del papa, què és allò
que a Madrid anomenen torrijas.

Bunyols per les Verges.
Rosaris de panellets pels morts.
Torró del dur i del fluix, perquè
no n’hi havia d’altres, per Nadal.
També polvorons i coques de
torró.
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Per Pasqua, panades, robiols i crespells.

cament m’envien per un túnel del
temps al meu passat.

I tot fet amb oli de la terra, que
sempre era Balle o Caimari.

Per exemple, em passa sempre que
veig una magraneta. El meu cap
vola i reviu ma mare dins la cuina
de casa, amb un davantal, obrintla, posant-li sobrassada i una mica
de mel.

A l’estiu, mon pare feia gelat amb
un aparell que feia voltes i ens tenia a tots embadalits esperant i esperant. Quan estava fet, ma mare
ja tenia els quartos preparats. Deia
que no li sortien bé i per això els
anava a comprar a Can Frasquet.
Els de tota la vida. I quan era festa,
quartos embetumats… mmmmm!
Per morir-se.

I què me’n direu, del pa amb oli
i sucre?
I dels llonguets torrats amb un botifarró?
Mmmmm…! Que bo!

Coques de trempó, cocarrois i panades de mussola tot l’any.

Ningú no pensava en règims…
redéu!

Quina oloreta de forn…!

Recordau els moniatos torrats i
amb sucre? Les nits d’hivern eren
fredes —jo crec que més que ara—
i aquells moniatos feien entrar en
calor.

Ara tothom va a la pastisseria directament. És més ràpid i quasi
més barat. Però… què me’n direu,
de la importància dels records de
la nostra infància? Jo no ho puc
evitar, hi ha olors que automàti-
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No sé com és que no estàvem
com a botifarres! Quina quanti-

tat de calories! Però és clar… ens
passàvem la vida jugant, corrent i
sense aturar.
No hi havia ordinadors, ni mòbils… i la tele emetia en hores
molt concretes.
I tot això m’ha fet pensar en el
menjador de la meva escola, en
l’hora del pati, en les brutors que
mengen els meus alumnes… i
m’ha fet una pena! Quines olors
recordaran, aquests al·lots?
Queden pares i mares que facin
panades?
Queden forns calents que escampen olors casolanes quan els nins
arriben de l’escola?
Recordaran els nostres alumnes
només les olors dels bollicaos?
Companys! Sempre ens quedaran
les galetes d’Inca!
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ELS MOLINS

Els nins i nines de l’escoleta sortim
a descobrir Sencelles…
Clareja, surt el sol, els nins esperen
impacients. Es preparen: es posen
les jaquetes, agafen tot el que necessiten i es posen en fila davant
la porta de l’aula esperant el moment… Avui sortim!
Quina aventura ens espera? Cada
sortida és diferent, plena de sorpreses. Hi ha dies en què trobam
un conegut que ens conta qualque
anècdota o ens mostra el que fa.
Altres vegades topam amb qual-

tes: un infant vol pujar sobre un
munt de terra, patina, ho intenta
una altra vegada…; uns s’aturen,
d’altres ho continuen intentant
fins a arribar-hi… I et miren; necessiten la teva aprovació. Les seves mirades i tots els sentiments
que expressen en aquell moment
són molt enriquidors, tant per a
ells com per a nosaltres.
També aprenem conceptes: els
nins es fixen en tot. Si a la paret
llines, els cavalls, un moixet, un
canet.
Anam a veure la gent gran del
poble a la residència i cantam,
ballam i compartim emocions i
sentiments amb tots ells. Veure les
expressions i les cares dels nostres
padrins i infants és meravellós, són
moments màgics que s’han de viure.

que animal i l’examinam de dalt a
baix. Fins i tot hi ha sencellers que
ens obren les portes de casa seva i
ens conviden a agafar taronges del
seu arbre, a menjar una galeta, a
observar les plantes del jardí o a
jugar una estona al seu pati.
Sencelles és una meravella per als
sentits. Si miram amb els ulls ben
oberts, podem veure i observar la
natura: un arbre és de color verd
a la primavera, groc a la tardor…
Manipulam i experimentam quan
tocam o ensumam una flor, agafam una pedra o jugam amb la
terra.
Acceptam les nostres limitacions i
intentam superar els nostres rep-
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hi un forat amb forma de triangle
o de rodona, si una pilota està enfilada, si un cotxe està espenyat…
Són autèntiques esponges.
Anam al mercat i veim els caixons
de fruites, verdures… I tot això
resulta molt més profitós que treballar-ho damunt
una fitxa, aferrant
un gomet de color groc al plàtan.
Així tocam la realitat amb les mans.

També anam a jugar al camp de
futbol, correm, pujam, ens enfilam i ens relaxam a la gespa.
Veure gaudir els infants mentre aprenen és la nostra manera
d’educar. Quin sentit té ensenyarlos coses que poden aprendre per
ells mateixos?

Sortim i anam a
veure els animalets que tenim el
nostre entorn: els
porquets, les ga-
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A LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA, QUE
OTORGA EL PARLAMENT EUROPEU

«UN NEN, UN PROFESSOR,
UN LLAPIS I UN LLIBRE PODEN
CANVIAR EL MÓN.»
DEL DISCURS DE LA MALALA A LA SEU DE
L’ONU A NOVA YORK (2-7-2013)

Jo sóc la Malala
la noia que van tirotejar els talibans
per defensar el dret a l’educació

ei. Sencelles

Amb el suport de

