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Fem
Punxa

Quin brogit, quin anar i venir. L’escola s’està tornant en un cons-
tant moviment d’alumnes i mestres amunt i avall. 

Sense ni adonar-nos-en, els canvis de la sisena hora i de les no-
ves distribucions i horaris, han fet que alumnes de sis o set anys 
tinguin, com a mínim, mitja dotzena de mestres que passen per les 
seves aules.

 I jo, tanmateix, vull reivindicar la figura del tutor. D’aquell qui 
coneix els seus alumnes, els saluda al matí i els pregunta com els ha 
anat el cap de setmana. Aquell acompanyant que els hi coneix les 
debilitats i els punts forts. Que sap quan cal demanar més i quan cal 
entendre l’esforç fet. Qui se’n responsabilitza quan un es fa mal al 
pati o quan cal trucar a la família per parlar-ne.

El tutor de qui després de molts anys encara recordarem el nom i 
qui sap si ens llançarà cap a la vocació de mestre en un intent defi-
nitiu de voler-lo imitar.

Les coses són senzilles i amb la senzillesa de qui ens coneix i ens 
estima hi ha una educació més humana, més afectiva, més senso-
rial. Una educació que compartim tutor i alumne com un tot dins 
del procés maduratiu de tots dos. L’acompanyant amb qui podem 
compartir secrets i virtuts, aquell que ens ajudarà a aixecar-nos quan 
caiguem i ens demanarà responsabilitats pel que fem. 

Segur que tots vosaltres podríeu dir algun dels noms dels vos-
tres tutors amb qui us heu emmirallat i de qui vau aprendre que 
l’educació no és una suma de coneixements ben ordenats sinó un 
garbuix de desitjos i plaers per compartir. Sense ells de segur que 
l’educació no tindria ni futur ni raó.

Lluís Llovet
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Experiències de Centres Educatius

Assignatures no lingüístiques en anglès
Albert Herrero
IES Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)

a fa uns temps, va transcendir als mi-
tjans de comunicació que el Depar-
tament d’Educació feia una ferma 

aposta per l’ensenyament de l’anglès. Es par-
tia de l’evident fracàs de l’ensenyament tradi-
cional de les llengües estrangeres a l’escola i, 
alhora que s’anunciava una important aporta-
ció de recursos, es comunicava que es fomen-
tarien les metodologies innovadores. Una de 
les estratègies amb més ressò mediàtic ha estat 
la impartició d’assignatures no lingüístiques 
en anglès, segons la metodologia CLIL.

CLIL (Content and Language Integrated 
Learning, amb el seu equivalent català AICLE: 
Aprenentatge Integrat de Continguts i Llen-
gua Estrangera), és un corrent educatiu que 
es planteja com un nou enfocament, un nou 

mètode d’ensenyament de les llengües estran-
geres per a donar resposta a les exigències edu-
catives de la societat actual. En essència, CLIL 
consisteix en l’aprenentatge simultani d’una 
llengua estrangera i continguts d’una matèria 
no lingüística, en benefici d’ambdues. No és 
un simple “canvi d’idioma” d’una matèria, 
sinó que propugna un aprenentatge actiu so-
bre els continguts de la matèria, de forma que 
l’alumne arriba a desmitificar l’ús de la llen-
gua, i l’aprèn a mesura que en té la necessi-
tat. Inconscientment, l’alumne interioritza les 
noves estructures lingüístiques, que no prove-
nen de l’abstracció de la classe d’idiomes, sinó 
d’un context real.

Una de les vies que ha establert del Depar-
tament d’Ensenyament perquè el professorat 

català s’impliqui 
en projectes CLIL 
és la convocatòria 
de llicències retri-
buïdes per realitzar 
activitats de for-
mació i elaborar 
materials basats en 
metodologia AICLE 
a la Gran Bretanya 
(“Llicències C”). 
Durant el curs 07-
08 vaig tenir la sort 
de gaudir d’una 
d’aquestes llicèn-
cies, i vaig passar 8 
mesos treballant i 
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elaborant el meu projecte a un institut públic 
de Glasgow (Escòcia).

La vivència, tant en el vessant professional 
com en el personal, ha estat extraordinària. 
M’he sentit un privilegiat en poder observar 
des de dins un sistema educatiu tan diferent, 
en un context cultural, l’anglosaxó, tan parti-
cular. He de reconèixer que, a la tornada, tota 
la meva perspectiva respecte a l’ensenyament 
ha canviat.

Entre els meus compromisos amb el Depar-
tament d’Educació arrel de la Llicència, esta-
va el d’impartir una matèria el curs 08-09 en 
anglès. Actualment, treballo com a professor 
de Matemàtiques a l’IES Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar. Aquest IES s’ha 
caracteritzat per una gran sensibilitat pel fo-
ment de l’aprenentatge de les llengües es-
trangeres i, des de fa tres cursos, té aprovat 
un Pla Experimental en aquest àmbit. Des del 
setembre estic donant una Matèria Optativa 
a 3r d’ESO que anomeno “Functions: those 
strange machines”. Es tracta d’una optativa 
d’introducció del concepte de funció. Al ma-
teix nivell, també s’està impartint en anglès 
un grup d’Educació per la Ciutadania.

Encara és d’hora per a 
valorar els resultats, però 
sí estic en situació de fer 
algunes valoracions i re-
flexions. D’entrada, valoro 
positivament l’experièn-
cia, tot i que opino que si 
la implantació de mòduls 
CLIL es fa exclusivament 
des del currículum varia-
ble, tindrà resultats molt 
limitats. En la confecció 
dels grups d’Optatives 
entren molts impondera-
bles, i la meva experiència 
és que l’alumnat ve poc 
predisposat a treballar.

D’altra banda, penso 
que les Matemàtiques és una àrea prou adient 
per a treballar segons la metodologia CLIL. El 
vocabulari científic en anglès té normalment 
arrel llatina, i en la classe de Matemàtiques 
no utilitzem construccions gramaticals com-
plexes. De fet, el matemàtic és un llenguatge 
que aspira a ser simbòlic i universal, tot trac-
tant de despullar les sentències de tot allò que 
és superflu. En aquest sentit, l’ús de la llengua 
anglesa pot ser un pas intermig per a arribar 
a l’abstracció intrínseca del llenguatge mate-
màtic.

No negaré que el dia a dia no sempre és del 
tot satisfactori, i les dinàmiques de les classes 
són força variables al llarg del curs. Però sí he 
tingut la sensació de que, en determinades 
activitats, els meus alumnes s’han centrat en 
les qüestions plantejades i, per uns moments, 
han arribat a obviar que estaven fent Mate-
màtiques en una llengua estranya. Aquests 
moments màgics, per ells mateixos, ja em 
justifiquen l’esforç invertit, i penso que seran 
positius per a l’aprenentatge futur dels meus 
alumnes, tant de l’anglès com de les Mate-
màtiques.
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quest projecte, cada cop més es-
tès a diferents centres de Catalun-
ya, uneix en una sola activitat tots 

aquells conceptes que creiem que ajuden a la 
millora dels resultats acadèmics.

Com ja sabeu, el projecte “tutors de lectu-
ra” és l’acompanyament d’un alumne de CS a 
un de CI per iniciar-se i millorar el seu nivell 
de lectura. També s’anomenen parelles lecto-
res.

Creiem que el procés de lectura és la base 
de la llibertat i autonomia dels nostres alum-
nes. Sense desenvolupar aquesta capacitat 
no poden ser lliures ni crítics: no podem fer 
analfabets funcionals que només llegeixin per 
obligació. Hem de buscar diferents mecanis-
mes per arribar al Gust per la Lectura.

Quines característiques té aquesta proposta 
perquè sigui eficient i tingui els resultats que 
s’aconsegueixen?
1. Es basa en un treball “entre” alumnes en 

què la motivació de l’acompanyament 
ajuda a la concentració i rendiment de 
l’activitat. La cooperació ajuda de ma-
nera efectiva en l’èxit de l’activitat.

2. És un procés molt eficient dels re-
cursos del centre: durant una sessió de 
classe el mestre pot fer llegir els vint-i-cinc 
nens uns dos minuts a cada un. Amb el 
projecte aconseguim que les vint-i-cinc 
parelles llegeixin tot el temps en veu alta. 
Per tant, multipliquem per vint-i-cinc el 
temps de lectura.

3. Recomanem que tot el procés es faci en 
una sessió de tres quarts d’hora: n’hi 
ha prou; més temps només portarà a des-
concentrar-se en l’activitat.

4. Cal una reunió prèvia entre els tutors de 
CI i CS per marcar amb claredat quins 
objectius i avantatges aconsegueixen els 
seus alumnes.

5. També es fa una reunió amb els alumnes 
de CS on s’explica el nivell dels nens de 
CI, es donen pautes i s’explica com es so-
lucionen les problemàtiques (no porten 
llibre, un nen està malalt, algun nen té 
dos tutors...).

6. Es desenvolupa una responsabilitat 
per part de l’alumne de CS que cada 
cop cerca mecanismes per millorar el re-
sultat de l’alumne de CI.

7. L’alumne de CI se sent atès per un 
company més gran amb qui establirà vin-
cles que s’estendran al pati, a les sortides 
escolars, etc.

8. Es potencia la biblioteca escolar i 
s’aconsegueix un nivell de préstec molt 
alt.

9. És una feina de declamació per a 
l’alumne de CS.

A

Experiències de Centres Educatius

Tutors de Lectura
Lluís Llovet
CEIP Sant Martí (Arenys de Munt)
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10. S’han de buscar tres espais per cada 
grup. Cal que es pugui llegir amb 
tranquil·litat, concentració i silenci. 

11. Per optimitzar els resultats els alumnes 
de 1r i 2n tenen companys de 5è i 6è. 
No es veu convenient fer l’activitat amb 
alumnes més petits.

Procés del treball

El dia abans 
Els alumnes de CS seran els encarregats 

d’anar a la biblioteca a buscar un llibre de lec-
tura adient al nivell de la seva parella. Faran el 
servei de préstec. Se l’emportaran a casa i en 
faran una lectura prèvia. Prepararan preguntes 
de comprensió lectora. Més endavant es deixa 
que els alumnes de CS puguin portar algun lli-
bre que van llegir de petits i que tenen a casa.

Abans de començar a llegir
Mostraran el conte al nen o nena i, mirant 

la portada, li preguntaran de què pensa que va 
la història. En llegiran junts el títol, per tenir 
més informació.

Comencem a llegir
Aquí hi ha diferents variacions segons el 

nivell de lectura de l’alumne de CI. Dema-
naran al nen o nena si vol llegir la primera 
pàgina o si, al contrari, prefereix que sigui el 
company de CS qui ho faci. Si vol 
que comenci el tutor, després de la 
primera pàgina ho haurà de fer ell 
o ella; si cal, amb l’ajuda del com-
pany.

Es demana a l’alumne de CS 
que repeteixi algun fragment de 
tant en tant, millorant l’entonació 
(punts, comes, interrogants i ex-
clamacions...) i la pronunciació 
(vocals neutres, r final de verbs...).

Després de llegir
Faran preguntes al nen o nena 

per saber si ha entès l’argument 
del conte. I li demanaran que ex-

pliqui si li ha agradat. El llibre llegit, se’l pot 
endur a casa el nen de CI (per a una segona 
lectura a casa) o es pot tornar a la biblioteca. 
En tornar a l’aula, els alumnes de CI poden 
explicar el conte llegit als seus companys.

També es fa una valoració, de tant en tant, 
a CS on s’expliquen les problemàtiques i es 
comenta l’evolució dels alumnes.

Avaluació
La finalitat de l’activitat és millorar la lec-

tura i la motivació als alumnes de CI.
A CS es potencia saber trobar llibres ade-

quats a l’edat, millorar de la pronúncia i dic-
ció, comprensió del text i recerca de preguntes 
de comprensió, buscar sistemes de millora de 
la lectura del company, ser capaç d’anar com-
plicant el llibre segons el nivell de l’alumne 
de CI, etc.

L’avaluació dels alumnes de CI es farà mit-
jançant l’explicació dels contes llegits i com-
provant el seu procés de millora de lectura.

Als alumnes de CS, se’ls pot demanar un 
full de seguiment de tots els llibres que han 
anat llegint (llibre, autor, editorial...) i fer un 
full de cada activitat, on indicaran quines 
preguntes de comprensió lectora han fet.

Hi ha una part avaluativa que és molt di-
fícil d’avaluar: és la relació d’afectivitat que 
s’estableix entre els nens i que els porta a fer 
un treball ben fet i amb motivació.
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Aquest llarg camí que va iniciar-se amb el 
compromís – contingut en el Pacte Nacional 
per a l’Educació, de fer realitat una llei edu-
cativa catalana, sembla que arriba al seu trà-
mit final: la tramitació parlamentària. Aques-
ta s’ha assegurat després que una amplíssima 
majoria (la formada per CiU i els tres socis de 
Govern) han rebutjat les esmenes a la totalitat 
que havien presentat el PP i Ciutadans. Sem-
bla clar, doncs, que ara ens toca adreçar-nos 
als grups parlamentaris.

Parafrasejant el qualificatiu que se li ha 
donat a aquesta llei (“de país”), m’atreveixo 
a demanar que, aquest cop, els representants 
del país que avui estan al Parlament tinguin 
més que mai la voluntat de relativitzar (si no 
aparcar) les estratègies de partit i no llençar-se 
sagetes partidistes amb l’excusa dels concerts 
dels centres privats, els cossos docents cata-
lans, el model lingüístic de la nostra escola o 
la responsabilitat dels poders públics per regu-
lar el mercat de l’oferta i la demanda de places 
escolars. Més important que treure efímeres 
victòries parcials en un debat parlamentari 
hi ha l’esperança que 
el sistema educatiu 
–i tota la seva comu-
nitat educativa– tingui 
un tracte respectuós i 
exquisit per part dels 
nostres representants 
al Parlament.

Els Moviments de 
Renovació Pedagògica, 
a través de la Federació 
catalana i partint de 
les declaracions i co-

municats que hem anat fent públics aquestes 
darreres setmanes (disponibles a http://mrp.
pangea.org), hem adreçat als grups parlamen-
taris les nostres valoracions i propostes i els ho 
hem explicat en persona. I també hem estat 

al davant de l’expressió col·lectiva d’aquestes 
valoracions i propostes amb pares i mares 
d’alumnes, sindicats de professors i associa-
cions d’estudiants. Si important és intentar 
millorar el Projecte que es tramita, també ho 
és que es mantinguin alguns aspectes irrenun-
ciables d’aquest. I una veu plural, col·lectiva 
i representativa de la comunitat educativa 

catalana com la que 
hem aconseguit aple-
gar aquest mes de no-
vembre té més força 
que la d’un sol sector; 
a això hem dedicat els 
nostres esforços, tam-
bé, en el moment ac-
tual de tramitació de 
la llei.

És cert que el nostre 
sistema de representa-
ció fa evidents les di-

...una veu plural, col·lectiva i 
representativa de la comunitat 
educativa catalana com la que 
hem aconseguit aplegar aquest 
mes de novembre té més força que 
la d’un sol sector...

Federació Moviment Renovació Pedagògica

Ara, la pilota està al Parlament
Ricard Aymerich
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ferències en la concepció que cada 
grup té de la societat catalana i les 
seves prioritats. Però no és menys 
cert que el sistema parlamentari 
dóna l’oportunitat de grans acords 
que donen estabilitat i importància 
a determinats temes. No crec que 
sigui demanar massa que la llei que 
ha de regular la nostra educació si-
gui un d’aquests afortunats temes. 
Si això s’acompanya d’una llei de 
pressupostos que posa els desti-
nats a l’educació dalt de tot de les 
prioritats, donarem al sistema edu-
catiu una empenta i un missatge 
d’esperança que ens cal i molt.

He posat moltes vegades (i no 
sóc l’únic) el model de gran acord 
social que és el Pacte Nacional per 
a l’Educació; doncs torno a invo-
car-lo ara pel que va suposar de re-
núncia a detalls parcials en bé d’un 
acord global del que, els signants, 
n’estem orgullosos. Fer de “parla-
mentaris de país”, fent possible un 
gran acord polític que doni iden-
titat i estabilitat al nostre sistema 
educatiu aprovant una llei per am-
plíssima majoria o consens, també 
ha de ser motiu d’un gran orgull. 
Ara, la pilota està al Parlament.

Cartes al Punxa

Hola, gent del MEM,
No fa pas gaire que he sabut que anava de debò 

això de fer el PUNXA en un nou format i amb noves 
seccions.

Veritablement és una bona notícia, malgrat que 
cada vegada més tendim a llegir-nos documents o ar-
ticles d’opinió i buscar informacions diverses a través 
de la informàtica.

Però, ho repeteixo, malgrat tot és una molt bona 
notícia, perquè ens confirma una vegada més que el 
MEM va fent anys però es “conserva jove”.

Últimament he pogut tenir a les mans alguns 
exemplars dels primers PUNXA, que, per cert, da-
ten del setembre de 1982. Rellegint-los m’he ado-
nat que el primer format era molt senzill i força 
auster; després, amb els anys, l’hem anat millorant; 
i ara, sens dubte, arriba el moment de modificar-lo 
i ampliar-lo. Tot això està molt bé, però he pogut 
comprovar, a mesura que els anava rellegint, que la 
il·lusió posada en aquells primers PUNXA és la ma-
teixa que experimentem ara, al cap de tants anys, 
i m’he adonat que encara avui sentim la necessitat 
de tenir un vincle, un canal propi que ens faci sen-
tir membres d’un col·lectiu molt important dins la 
societat: un col·lectiu de persones dedicades al món 
de l’ensenyament i l’educació de les futures genera-
cions. Això és important, ho sabem i ens hi compro-
metem.

Ara, doncs, ja només em queda felicitar, desitjar 
i encoratjar.

Felicitar la Junta del MEM per haver optat per la 
renovació del PUNXA, el nostre Full Informatiu.

Desitjar una llarga trajectòria al PUNXA i que 
sempre acompanyi els docents compromesos amb 
l’educació i l’ensenyament.  

Encoratjar tothom a donar vida al PUNXA. Tots 
i totes tenim opinió, tenim informacions, tenim ex-
periències per explicar i, sabem escriure!!! Per tant, 
tothom podem donar vida al nou PUNXA.

Enhorabona i moltes felicitats!!!

Ma. Assumpció ITXART
Grup del SENAT del MEM
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ENTRE VISTA’L
Joan Josep Sarrado Soldevila
Director, realitzador i conductor del programa de ràdio “Educació, dia a dia” 
gestionat per la Comissió de Ràdio del MEM

Mònica Pruna

uè és “Educació, dia a dia”?
“Educació, dia a dia” és un espai de 
ràdio, un espai de comunicació que 
pretén abordar una sèrie de temes 

diversos. El curs passat es van desenvolu-
par 36 temes i aquesta temporada tractarem 
de 40 temàtiques diferents. És un espai de 
col·loqui, de debat i de trobada “educatius”, 
circumscrit a una hora de ràdio setmanal que 
permet analitzar, en sentit ampli i des de 
diferents perspectives professionals, temes 
d´interès ciutadà.

Explica´ns algun programa en què ha-
gis gaudit especialment.
Diguem que n´hi ha uns quants perquè, és 
clar, les temàtiques són molt diverses. Els que 
més m´han interessat han estat els progra-
mes en què hi ha hagut certament debat i, 
per tant, posicionaments diferents respecte 
de la temàtica que s´hi analitzava. Jo esco-
lliria el programa sobre autoritat i educació 
i l’educació de la interioritat, que vàrem fer 
la temporada passada, i, pel que fa a aquesta 
temporada, ha sigut especialment interessant 
el programa sobre les aules hospitalàries o, 

fins i tot, el tema del lideratge en els centres 
educatius. En tot cas, les temàtiques que es 
tracten a cada programa estan vinculades al 
treball que realitza la comissió de ràdio del 
MEM, ja que és dins del grup de treball on 
s´acorden els temes de cada programa. Penso 
que són temes molt actuals i que responen 
als reptes de l´educació d’avui, tot i que en 
sentit ampli.

Què canviaries del programa?
En milloraria el suport tècnic de Mata-
ró Ràdio, perquè a vegades el tècnic de so, 
tot i mantenir una excel·lent voluntat de 
col·laboració, no disposa de temps per se-
leccionar més repertoris de música específi-
ca que convidin a la reflexió. Se m´acut que 
també seria interessant introduir-hi textos de 
prosa poètica o, fins i tot, de poesia, perquè 
a vegades la cultura popular i literària també 
pot ajudar a entendre determinats fenòmens 
educatius. El suport musical ajuda una mica a 
generar escenaris o, si més no, que els textos 
i les aportacions dels debats devinguin més 
atractius.

Què has après durant 
aquest any i mig con-
duint el programa?
Aquesta és una pregunta 
certament interessant. 
He après moltes coses, 
segurament he pres cons-
ciència de tot allò que no 
sabia, molts temes dels 
quals tenia una absoluta 
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ignorància. El fet de preparar cada setmana 
un tema ha possibilitat consultar diferents 
fonts documentals, estudis de caire divers, i 
això, d´alguna manera, també ha fet que ma-
durés des del punt de vista psicopedagògic. El 
fet de proposar un abordatge més multilate-
ral del tema que ens ocupava ha possibilitat 
que l´aprenentatge hagi estat dens i intens, 
ple de detalls, tant pel tema proposat com 
per la qualitat de les persones que han acce-
dit al programa en qualitat de contertulians 
o convidats del programa.

Havies tingut alguna altra experiència 
radiofònica abans del programa “Edu-
cació, dia a dia”?
Sí, havia participat com a “expert” en temes 
pedagògics en dos programes de ràdio, tots 
dos dirigits pel periodista Toni Marín: “El 
matí a quatre bandes” i un programa ante-
rior, “El busca-raons”. Hi vaig col·laborar 
durant un any i mig ben bé. Actualment 
col·laboro amb Barcelona TV en temes pe-
dagògics, al programa “Hola Barcelona”. Pel 
que fa a l´experiència de conduir directament 
un programa, “Educació, dia a dia” ha estat 
la primera, una experiència molt grata a tots 
nivells, tant pel fet de compartir tasca amb la 
Comissió de Ràdio del MEM, com per la pos-
sibilitat d´abordar temàtiques diverses, i fer-
ho en un entorn radiofònic que, en definiti-
va, és un mitjà de comunicació i, per tant, de 
complicitat ciutadana i social. 

Com es beneficia la comunitat educati-
va d´aquest espai radiofònic?
Jo entenc que té enormes beneficis. Sempre 
encetem el programa dient que es tracta d´un 
servei públic perquè, en definitiva, tractem 
temes que són d´actualitat, que són vigents. I 
no perquè estiguin de moda sinó perquè són 
temes que interpel·len el fenomen educatiu 
des de diferents perspectives i que, per tant, 
projecten els professionals de l´educació a 
una reflexió itinerant i contínua respecte 
de la mateixa circumstància educativa, dels 
mateixos fets educatius. Alhora, s’adquireix 
compromís entre els diferents agents que in-
tervenen en el programa. Parlem d´educadors, 
educands, però també de ciutats educadores, 

de la implicació de l´administració i, per 
tant, d´alguna manera de tots els agents de 
l´entorn de la ciutat que puguin gestionar la 
complexitat de l´educació.

On podem trobar tots els programes 
que s´han fet fins ara?
Us podeu adreçar a les instal·lacions de Mata-
ró Ràdio directament i parlar amb la Encarna 
Sánchez, que és la professional responsable 
de recepció de Mataró Ràdio, o bé amb la 
Carme, que és la secretària de direcció. Tam-
bé podeu adreçar-vos directament a la Rosa 
Polanco, que és una de les dues secretàries 
del Moviment Educatiu del Maresme, ja que 
a la secretaria del MEM disposen de totes les 
gravacions.

Alguna altra cosa que t´agradaria dir?
Sí, m’encanta i m’il·lusiona l’experiència ra-
diofònica perquè entenc que és una experièn-
cia d´aprenentatge molt fi, subtil i delicat. A 
més a més, és un encant poder treballar amb 
una Comissió de Ràdio tan consolidada, se-
riosa i, d’altra banda, és joiós poder projectar 
un aspecte de treball important del MEM que 
és la presència als mitjans de comunicació 
per compartir, fer arribar, explicitar les pos-
tures del Moviment respecte d´alguns temes 
d’incidència socioeducativa i ciutadana.

Un desig per al MEM?
Un desig per al MEM?… Doncs, d´alguna ma-
nera, mantenir el mestratge de les persones 
grans, però incorporant-ne més de joves. Cal, 
d´alguna manera, projectar el MEM amb la 
implicació i consolidació de propostes dels 
professionals de l´educació. I no només par-
lem del sistema educatiu reglat, sinó també 
d’educadors, d’educadors de carrer, d´adults, 
de professionals de l´educació no formal i 
informal que s´haurien de contemplar com 
a àmbits i iniciatives educatives que tenen 
una incidència valuosa i significativa en la 
col·lectivitat.

Podeu escoltar el programa de ràdio “Edu-
cació, dia a dia” cada dilluns de 6 a 7 de la 
tarda a Mataró Ràdio (89.3 FM).
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Tema central

Llengua i entorn:
Quatre apunts d’ecolingüística
Carme Junyent
Professora de lingüística de la UB i presidenta del grup GELA (grup d’estudis de llengües amenaçades)

E l desenvolupament de l’ecolingüística 
en els darrers anys ha permès una nova 
mirada sobre els fenòmens lingüístics 

i, molt especialment, sobre la relació entre la 
llengua i l’entorn.

El mateix concepte de llengua que ha con-
reat la nostra cultura ha estat 
qüestionat i, com a mínim, 
emprat amb tota la cautela 
que requereix un terme que 
es refereix a un element tan-
gible, sí, però de contorns 
imprecisos indefinits.

Perquè aquesta redefini-
ció ha de permetre també 
un nou replantejament de la 
dinàmica de les llengües que 
faci possible la revitalització 
i, si és possible, la recupera-
ció de la diversitat lingüísti-
ca. I és que cada cop és més 
evident que, o capgirem el 
procés conjuntament, o la 
deriva en què estem immer-
sos no té aturador.

Els quatre apunts que proposem són lite-
ralment quatre, però amb una doble versió, 
una de general i una de particular, aplicada al 
nostre país.

1.1. Llengua i territori

Algunes intel·ligències privilegiades s’en-
testen a recordar-nos cada dos per tres que “els 
territoris no parlen”. No cal. Això ja ho sabem 

tots. Però el que també hauríem de saber és 
que les llengües es desenvolupen en territoris, 
que sense una base territorial on es trobin, on 
convisquin els parlants no hi ha llengua pos-
sible. I això ho saben molt bé els que pretenen 
imposar llengües en territoris aliens: quan es 

vol fer desaparèixer una llengua el primer que 
es fa és alterar la relació de la llengua amb el 
territori (deportacions, internaments, migra-
cions, etc. La història n’és plena, de casos es-
garrifosos).

Per això cal entendre que la recuperació de 
la diversitat lingüística no és mai un procés 
d’imposició sinó de reposició. Es tracta de re-
plantar allò que era en un lloc i s’ha perdut. 
Ningú no intenta recuperar el navaho al de-
sert del Sàhara, ni el manxú a Catalunya. Però 
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això mateix qüestiona la funció de les llengües 
imposades a tantes comunitats subordinades.

1.2. Llengua i comunitat

Qualsevol llengua és un bé 
cultural que ha conreat una co-
munitat durant segles. Aquest 
bé és transmissible i acumulable, 
és a dir, qualsevol persona la pot 
aprendre, i pel fet d’aprendre una 
llengua no n’ha de desaprendre 
una altra. Això s’hauria de tenir 
molt present abans de substituir 
una llengua perquè, mentre que 
no es coneix cap comunitat que 
hi hagi guanyat res pel fet de 
substituir la llengua, la seva pèr-
dua implica la supressió d’un vin-
cle amb els que ens han precedit, i això té un 
cost que, massa sovint, s’acaba pagant de les 
maneres més inesperades. De la manera més 
inesperada

Diversos corrents de l’antropologia mostren 
que s’incorporen més fàcilment a noves co-
munitats o grups les persones que tenen clars 
els seus vincles amb la comunitat d’origen que 
les persones que, en no sentir pertinença, sen-
ten també que no tenen res per aportar a la 
comunitat. Atès que, tal com hem dit, la llen-
gua és un vincle tangible amb la comunitat 
d’origen, permet la identificació immediata i, 
per tant, també la incorporació a la comunitat 
d’acollida. Cal tenir present que és més fàcil 
sumar identitats que suprimir-ne. La supres-
sió d’allò que som té un alt cost individual i 
social, com descriuen tan sovint persones que 
treballen en la revitalització de llengües; per 
bé que, pels mateixos motius, la recuperació 
de la llengua acostuma a comportar la recupe-
ració de les pautes comunitàries.

1.3. Llengua i llengües

La sociolingüística convencional ha postulat 
que l’hàbitat ideal per a la supervivència d’una 

llengua era una comunitat homogènia amb lí-
mits clars. De fet, aquest model s’emmiralla 
amb el de les llengües dominants, que no és 
que sigui homogeni sinó que es basa en la ne-

gació de la diversitat. Si analitzem la història 
de les comunitats petites i homogènies,és a dir, 
comunitats que reuneixen aquells requisits 
que l’haurien d’ajudar a perpetuar la llengua 
sense problemes, ens adonem que són molt 
més vulnerables en casos de processos de subs-
titució. Això explica que la zona de la primera 
topada amb Colom a Amèrica perdés gairebé 
totes les llengües (el taino?, el carib, el cuma-
nagoto, etc.) en menys de dos segles, o que 
actualment la zona del món on es donen més 
processos de substitució lingüística sigui el Pa-
cífic (Samoa, Nova Caledònia, tahití, hawai, 
etc.). Sense ser una illa, una altra societat amb 
les condicions “ideals” per al manteniment de 
la  llengua com Andorra n’està baixant els ín-
dexs d’ús de manera alarmant els darrers anys. 
Es constata, doncs, que les societats bunkerit-
zades són molt més vulnerables quan hi arriba 
una llengua més potent.

Una de les coses que ha mostrat l’ecolin-
güística en termes de revitalització és que no 
són les llengües en si allò que cal recuperar, 
sinó les xarxes de comunicació tradicionals. 
I en aquestes xarxes hi ha sovint la comuni-
cació multilingüe. També les societats multi-
lingües resisteixen millor la pressió homoge-
neïtzadora, perquè tenen més vincles que els 
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permeten conservar la llengua; perquè, da-
vant la diversitat, les pressions també s’han de 
diversificar i, doncs, perden força. El mite de 
Babel és una bona mostra de fins a quin punt 
l’homogeneïtat és anorreadora. Quan la hu-
manitat té una sola llengua, l’única cosa que 
és capaç de fer és una torre. Només la confusió 
de llengües els permet escampar-se i gaudir de 
tot el que ofereix la terra. I l’autèntic càstig de 
Babel és que tots els pobles que han perdut la 
llengua han acabat construint la torre de Ba-
bel dels altres.

1.3. Llengua i drets humans

Quan es va redactar la Declaració Universal 
de Drets Humans, potser no s’era conscient 
que el primer article ja era inviable perquè 
molts naixem desiguals per raó de llengua. I 

aquest article serà sempre inviable si no es té 
en compte la diversitat lingüística. Si no som 
conscients que no es tracta de llengües indivi-
duals, sinó del conjunt del patrimoni lingüís-
tic de la humanitat. De tot plegat, se’n segueix 
la contradicció del dret internacional quan 
no té en compte les comunitats i només té en 
present els individus, perquè els drets lingüís-
tics individuals són insostenibles.

Per bé que en parlar del drets lingüístics es 

parla del dret de l’individu a preservar el seu 
llegat històric i el de les comunitats a mantenir 
la seva cohesió, la perspectiva ecolingüística 
canvia l’èmfasi d’aquests termes i reclama el 
dret de les comunitats a preservar el seu llegat 
històric i el dret dels individus a inserir-se en 
una comunitat participant, també, de la seva 
llengua. Ecolingüística d’estar per casa.

2.1. Llengua i territori

Es miri per on es miri, la llengua que s’ha 
desenvolupat aquí és el català; és, per tant, 
l’única llengua que no pot ser d’imposició 
perquè, en tot cas, sempre estaríem parlant 
d’una reposició.

En el nostre territori hi conviuen moltes 
llengües. La que té més parlants i que és reco-
neguda com a una -el castellà- en una multi-

plicitat de varietats que com 
a llengua dels catalans no po-
dem estigmatitzar. Si no ava-
luem les varietats del rus o de 
l’italià que es parlen a Cata-
lunya, perquè ho hauríem de 
fer amb les del castellà?

La globalització permet la 
deslocalització de les comuni-
tats i, per tant, la coexistèn-
cia. Les 300 llengües dels ca-
talans formen part del nostre 
patrimoni lingüístic perquè 
ja s’han incorporat a la nostra 
història

2.2. Llengua i comunitat

Atesa la raresa història que significa el ca-
talà en el context europeu, i atès el moment 
històric que ens ha tocat de viure, en què hem 
pogut assistir als problemes a Europa causats 
per la incorporació fallida de la població im-
migrada. En aquests moments, potser tenim 
l’oportunitat de crear un model d’incorporació 
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a la comunitat a partir de la llengua, una llen-
gua que es tria perquè no s’imposa, i una llen-
gua que, en certa manera, et proporciona la 
nacionalitat sense papers.

D’altra banda, la recuperació del català a 
partir de la situació tan precària en què es tro-
ba pot ser un projecte de creació d’un país en 
què tothom hagi aportat la recuperació de la 
llengua. I la llengua, en tant que transmissible 
i acumulable, pot ser realment de tots només 
que la vulguem fer nostra.

2.3. Llengua i llengües

Després de molts anys de relació dicotòmica 
amb la llengua dominant i tenint en compte 
que el bilingüisme és una arma letal de des-
trucció de la diversitat lingüística, arribats a 
un punt en què fàcilment podíem caure en un 
procés irreversible, ens cau com un regal una 
diversitat afegida el resultat de la qual és que 8 
de cada 100 catalans (segons xifres oficials, les 
reals sempre són més altes) no té ni el català 
ni el castellà com a primera llengua. Si un 8 % 
de la població no és un nombre suficient com 
per replantejar-se el comportament lingüístic, 
aleshores potser sí que ho podem donar tot 
per perdut. Però si pensem que aquestes per-
sones d’entrada poden trencar la dicotomia i 
la resta aprofitar l’avinentesa per replantejar 
la seva situació, potser sí que encara hi ha es-
perança.

Perquè, si tots tenim dret a preservar el nos-
tre llegat familiar i la comunitat també, quina 
ha de ser la llengua de cohesió a Catalunya? 
Quina és l’única llengua que serà de reposició 
i no d’imposició?

2.4. Llengua i drets humans

I posats a fer ecolingüística d’estar per casa, 
anem a allò que és més quotidià. El nostre 
comportament lingüístic. Darrerament, no 
sé si perquè l’ambient ho porta o per casuali-

tat, he parlat amb alguns alumnes que m’han 
dit molt convençuts que ells parlaven caste-
llà perquè era la seva llengua i no pensaven 
canviar perquè era la seva i no tenien perquè 
fer-ho. Jo els he dit que sí, que molt bé. Que jo 
faig exactament el mateix en català, tot i que 
per aquest fet hi hagi qui suposi com penso, 
com visc i qui voto (és la diferència entre ser 
parlant d’una llengua no marcada o d’una de 
marcada). Però seguint la conversa els he dit 
que, atesos els nostres hàbits lingüístics, hi ha 
companys seus que tenen el català com a pri-
mera llengua i que no el poden parlar ni que 
sigui la seva llengua només perquè no tenen 
interlocutor, perquè el seu interlocutor són 
ells. I això com s’arregla?

Potser ho arreglarà l’estudiant lingüística-
ment sostenible, aquell que  valora les perso-
nes, i per això no espera que se subordinin. Va-
lora la diversitat, perquè és una persona lliure 
i sap que la llibertat implica no renunciar a 
ser qui ets. Valora el coneixement, perquè el 
fa més lliure i humà. L’estudiant lingüística-
ment sostenible és conseqüent, i per això el 
seu comportament lingüístic va a favor de les 
persones, de la diversitat i del coneixement.

 
Nota: del decàleg dels serveis lingúístics de 

les universitats catalanes a punt de publicar-
se.
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QUÈ FEM?

A quests darrers anys, a la societat es 
produeixen canvis importants que es 
reflecteixen en els centres educatius. 

Aquesta transformació social implica que a 
l’ensenyament s’ha de fer un replantejament 
profund a fi de donar resposta a les noves ne-
cessitats dels alumnes, de les seves famílies i 
dels mateixos centres.  

Al MEM, des de les Escoles d’estiu, dels 
diferents Postgraus i en molts grups de tre-
ball, s’ha reflexionat i s’han fet propostes al 
voltant del concepte de ciutadania i inclusió: 
els centres acollidors, les aules d’acollida per 
a l’alumnat d’incorporació tardana, els nous 
currículums... Però constatem que no n’hi ha 
prou. Hem de continuar treballant per donar 
resposta a l’ampli ventall de diversitat amb 
què ens trobem.   

Observant els resultats i l’evolució acadè-
mica de molts alumnes, creiem que són subs-
tancialment millorables. Hem de repensar les 
didàctiques posant èmfasi en el tractament 
de l’ensenyament/aprenentatge de 
la llengua en el context multilin-
güe i multicultural en què ens tro-
bem. La llengua no només és 
el vehicle de comunicació per 
excel·lència, també és un dels 
pilars sobre els quals es recolza 
la resta d’aprenentatges. 

Aquest és un aspecte poc investi-
gat i en què encara hem de repensar 
la nostra pràctica diària per atendre 
tot l’alumnat amb la pedagogia de 
la negociació, la incorporació de les 

noves tecnologies i emprant noves metodolo-
gies. 

Per tot plegat, aquest nou escenari reque-
reix respostes noves, molta imaginació i, com 
sempre, una mirada reflexiva per construir un 
model que garanteixi la igualtat d’oportunitats 
a tot l’alumnat.

En aquest sentit, i conscients del moment 
actual que vivim, al MEM, s’ha iniciat el curs 
El centre acollidor en un context multi-
lingüe i multicultural. Anàlisi i bases 
dels contextos multilingües dissenyat com 
un mòdul previ al postgrau L’Aprenentatge 
en contextos Multilingües, que començarà 
el mes de febrer. 

La junta permanent del MEM ha dissenyat 
aquesta formació com un espai de reflexió i 
aprenentatge adreçat al professorat de tots els 
nivells educatius. Així, doncs, us animem a 
participar en aquesta proposta per contribuir 
a la concreció d’una escola cada vegada més 
inclusiva i cohesionadora.

L’aprenentatge en
contextos multilingües
Juliana Bacardit
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E l joc és tan important per al desenvo-
lupament òptim de l’infant que l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per 

als Drets Humans l’ha reconegut com un dret 
de tots els infants. 

En aquest 7è simposi d’educació 0-3 al Ma-
resme, hem volgut reflexionar sobre el  joc, més 
concretament sobre el paper de l’adult com a 
mediador dels processos d’ensenyament-apre-
nentatge a través del joc, per  comprendre 
millor el significat que té per als infants el fet 
de jugar. Ens hem plantejat quines joguines o 
materials hem de proposar als infants i quin 
ha de ser el paper de l’adult durant aquesta 
activitat lliure dels menuts. Per ajudar-nos a 
resoldre aquests plantejaments, hem comptat 
amb diferents professionals de l’educació que 
ens han ofert els seus punts de vista i les seves 
experiències, així com amb un petit recull de 
materials, que les mestres oferim a les escoles 
bressol: capses plenes de sorpreses que perme-
ten als petits descobrir textures i sensacions; 
ampolles d’aigua transformades en sonalls que 
fan gaudir el sentit auditiu; tubs que ens endin-
sen en el món de la descoberta. Una exposició 
que ens demostra que per jugar no necessitem 
grans muntatges, només bones propostes.

Aquest any, hem volgut fer un esment molt 
especial d’una companya que ens ha deixat 
aquest estiu, la Sol Indurain, promotora de les 
activitats basades en l’observació d’una de les 
activitats més universals que permeten als in-
fants desenvolupar-se: el joc.

Un any més, s’ha reafirmat la gran impli-
cació de les mestres i professionals que estem 
a càrrec de la primera infància, ja que, un cop 
més, la participació ha superat tota previsió. 
Gràcies a l’interès que aquestes jornades des-
perten a la nostra comarca (interès que ja co-

mença a traspassar-se a poblacions veïnes), des 
del grup de treball continuarem reflexionant 
per obrir altres temes d’interès que segueixin 
mantenint viva la recerca al 0-3.

7è simposi
d’educació 0-3
al Maresme
Mireia Roca

Renovem-nos
EINES PER EDUCADORS D´AVUI
Cicle formatiu amb Noemí Paymal

Mònica Pruna

S er educador avui, què vol dir? Quines 
eines ens calen? Quins reptes es plan-
tegen? Vàrem fer debat, pràctica i teo-

ria de l´educació al seminari vivencial  “Una 
mirada holística a l´Educació”. La Noemí Pa-
ymal, antropòloga francesa que duu a terme 
diversos estudis al voltant de fenòmens educa-
tius, ens va fer viure a la pròpia pell què vol dir 
això de mirar des d´un altre lloc les dinàmi-
ques educatives i els processos que es donen 
en l´aprenentatge. L´educació des del punt de 
vista d´altres sabers científics pren altres mati-
sos. Aquesta antropòloga fa un plantejament 
de l´aprenentatge menys lineal i de tipus in-
tegral. Les seves investigacions corroboren el 
canvi de paradigma que molts científics fa 
temps que venen anunciant. Les dades dels 
estudis afirmen que els nens i nenes nascuts al 
segle XXI presenten major grau de percepció 
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i sensibilitat en l´àmbit 
fisiològic, afectiu, emo-
cional, ètic, conductual, 
cognitiu, social, psíquic 
i espiritual respecte dels 
que van néixer abans del 
2001.

Com plantegem l´edu-
cació des d’una perspec-
tiva de desenvolupament 
integral de l´alumne? La 
ciència ens ajuda a enten-
dre el recorregut que fa 
la informació que prové 
de l´exterior fins que es 
tradueix en aprenentatge 
significatiu i en coneixe-
ment. Les dades que ens 
arriben a través dels sen-
tits es propaguen verticalment a tot el cervell, 
passant per tots els nivells evolutius del nostre 
cervell, del reptilià al neocòrtex, passant obli-
gatòriament per cervell límbic o emocional. 
En altres paraules, perquè una informació pu-
gui arribar a transformar-se en coneixement 
ha de transitar per totes aquestes zones cere-
brals fins a arribar a l’última etapa, la lògica 
racional. És i ha de ser l’última, però l´escola 
moltes vegades s´encaparra a voler que sigui 
la primera. Si plantegem la informació des del 
vessant racional sense tenir en compte altres 

tipus d´intel.ligències 
com l´emocional o la ci-
nestèsica, difícilment el 
saber es podrà convertir 
en coneixement integrat 
i significatiu.

Calen plantejaments 
educatius en el treba-
ll quotidià dels centres 
que vagin més enllà del 
desenvolupament de la 
intel·ligència lingüísti-
ca, la matemàtica i la 
visual/espacial. Hi ha 
molts camps científics 
que fa temps que dema-
nen a crits un diàleg amb 
l´escola, però sembla que 
aquesta està desmotiva-

da, que ha perdut l´interès i presenta dèficit 
d´atenció amb hiperactivitat. Per exemple, 
sabem des de fa temps que un simple movi-
ment pot ajudar a fer un ancoratge del pensa-
ment i dels aprenentatges, o que el benestar 
emocional és com una mena d´oli en el motor 
de l´aprenentatge. Hem perdut el fil que lliga 
la investigació amb la pràctica educativa i el 
cicle renovem-nos neix amb ganes de repren-
dre el lligam entre la investigació educativa i 
la seva aplicació pràctica a les aules.

Què diuen els grups de treball?

La jubilació: L’edat de la serenor
Francesc López
Membre del Senat del MEM

Q uan parlem de la jubilació, habitual-
ment, ens vénen al cap una sèrie 
d’estereotips culturals que ens fan més 

nosa que servei perquè ens transmeten la idea 
bàsica que ja hem arribat a vells i que el nostre 

esdevenidor proper es resumeix en la inutili-
tat i la mort. Prèviament la societat neoliberal 
ja ens ha “retirat” de la feina i ens ha adjudi-
cat “el banc del si no fos” per esperar-la sense 
amoïnar la concurrència. Tanmateix la genè-
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tica pensa i actua d’una manera molt diferent 
i és per això que ens ha programat per poder 
arribar als 120 anys de vida; una prova fefaent 
d’això que dic la tenim en la constatació del 
fet de la mitjana actual d’esperança de vida, 
xifrada en l’actualitat a l’entorn dels 80 anys 
en el primer món; per tant, hi tendim.

Però… i aquí afegiu-hi tots els però que vul-
gueu, que jo encara n’hi afegiré més. Deixeu-
me posar tan sols dos exemples: les xacres físi-
ques i les psíquiques, com ara la de l’Alzheimer. 
Estic completament convençut que en gran 
part, no del tot, són degudes a no haver après 
a viure d’acord amb la naturalesa i a no res-
pectar-la. De fet, no n’hem après i la societat 
no ens ho ha posat pas fàcil. Fixem-nos en 
la història de la nostra alimentació i pregun-
tem-nos: hem après a menjar i a beure bé i 
de manera sana? Hem tingut prou cura de la 
nostra vida emotiva? I pel que fa al nostre cos, 
l’hem mantingut en forma, encara que només 
sigui dedicant una estona del dia a caminar? 
Hem descansat prou, canviant oportunament 
d’activitat i dormint tant com necessitàvem? 
La gimnàstica mental, l’hem conreada o ens 
n’hem cansat? Tinguem en compte que es-
devenim especialistes d’allò que practiquem. 
Així doncs, som experts en la infelicitat? Ho 
veiem tot pel cantó fosc que segrega mal hu-
mor? O, al contrari, som experts en la felicitat, 
que segrega bon humor?

Si la nostra esperança de vida és llarga a par-
tir dels 60 o 65 anys, voleu dir que no hauríem 
de fer la revolució dels “bancs del si no fos”? 
No hauríem de reivindicar el nostre lloc en la 
societat? El lloc que ens pertoca per haver-hi 
arribat, i no el que la societat ens atorga com 
el d’estadants de les residències geriàtriques, 
o el del “banc del si no fos”, o el de les visites 
continuades al metge… poso per cas.

L’edat de la serenor, no la del “retiro”, la 
comparo amb el periple d’una nau espacial. 
Si les observeu bé des del precís moment del 
seu enlairament (naixement) fins a atènyer el 
seu objectiu (edat de la serenor), normalment 
estan dotades de tres càpsules propulsores, 
cada una de les quals entra en funcionament 

quan l’anterior ja s’ha exhaurit. El símil de 
la nau espacial amb la vida de cada persona 
m’agrada perquè hi podem distingir la in-
fantesa (enlairament), la joventut (velocitat 
de creuer) i consecució de l’objectiu  (l’edat 
de la serenor). Per tant, són tres etapes bàsi-
ques, farcides d’objectius per assolir. I per què, 
doncs, menystenim el que ens pertoca, com si 
només ens esperés la decrepitud i la mort? No 
ens deixem entabanar, que encara tenim mol-
ta feina per fer. I, com deia en Miquel Martí i 
Pol, Que tot està per fer i tot és possible.

I, per tal que no se’m titlli d’idealista i 
d’utòpic, només vull recordar-vos l’experiència 
de l’avi del món, de Migjorn Gran de Menor-
ca, que va morir l’any 2003 als 114 anys i mig, 
que explicava el secret de la seva longevitat de 
manera molt senzilla: Saber el valor que un té, 
que el cervell us faci pensar en coses bones; no 
perjudiqueu ningú; llegir i escriure alleugera 
el cervell i és una cosa vital; hi ha cosa útil 
a fer sempre; mengeu ben mastegat; descan-
seu en el canvi d’activitat; tenir bons costums, 
bon sentir, bona guia i bon exemple. 
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L ’avaluació és un dels eixos epicèntrics del 
complex i ric procés de l’aprenentatge. 
No només esdevé un fenomen inexcu-

sable del final d’un procés, sinó que sovint sol 
convertir-se en l’inici de dinàmiques diverses, 
polidimensionals i interpel·ladores.

Afecta l’aprenentatge i l’adquisició de com-
petències dels estudiants, però no menys del 
professorat. En qualsevol cas, caldrà acordar 
i conèixer els aspectes o les dimensions a 
considerar i adequar els instruments i criteris 
d’avaluació als plantejaments institucionals 
de cada centre educatiu i al perfil específic, 
ponderat, argumentat i consensuat de la tasca 
docent per tal que no devingui inhabilitant. 
La implicació de la comunitat també ha de 
ser garantida, en la mesura que facilita pro-
cessos de responsabilització ciutadana res-
pecte dels fenòmens educacionals. Els agents 
implicats (professorat, famílies, alumnat, ad-
ministracions, entitats), en conformar comu-
nitats d’aprenentatge, intensifiquen l’anàlisi i 
l’actualització constant de plantejaments i rep-
tes. Repensar l’aprenentatge des de l’avaluació 
promou l’obertura cognitiva i socioemocional 
de professorat i estudiants, projectant-nos a 
tots plegats a la millora. 

El llibre que comentem planteja un tema 
realment rellevant: l’avaluació, però entesa 
com a camí per a l’aprenentatge, un camí que, 
en ser transitat de forma intel·ligent i respon-
sable, ens ajuda a entendre tot allò que suc-

ceeix i per què, ens facilita el reconeixement 
de les errades i dels encerts, la rectificació del 
rumb i, si s’escau, la millora de la pràctica.

L’autor  divideix el text en dues parts ben 
diferenciades, però complementàries. Mentre 
la primera es destina a l’avaluació dels centres, 
la segona centra l’interès en l’avaluació del 
professorat. Al llarg de set capítols ens sugge-
reix i explicita reflexions i propostes serioses i 
fonamentades.

L’avaluació, que s’erigeix en referent ètic 
i tècnic, comporta un itinerari participa-
tiu, holístic, comunicatiu, rigorós, catalit-
zador, complex, especialitzat, comprensiu, 
crític i col·legiat del procés d’ensenyament 
i d’aprenentatge (Santos Guerra, 2003, pp. 
15-22). Per tal d’instaurar l’avaluació, en el 
marc de les escoles cal evitar la cultura del 
sotmetiment multiforme, de la competitivi-
tat paradoxal, del resultat, de la seguretat, de 
l’objectivitat, de l’èxit, d’allò només palmari, 
de la immediatesa, del parany, de la homo-
geneïtat, de l’individualisme. Per contra, cal 
afrontar una cultura avaluativa, que concep 
l’avaluació com un procés de comprovació, 
de diàleg, de transferència, de comprensió i 
de millora, i que, alhora, posa en crisi la cul-
tura professional gremialista del docent, en la 
mesura que desterra alguns mites (pàgs. 39-
49). Com assenyala encertadament l’autor, 
l’avaluació condiciona la manera d’aprendre 
i, sobretot, les relacions i les formes de con-

Un llibre

L’avaluació 
com a itinerari 
d’aprenentatge
Santos Guerra, M. A. (2003). Una flecha en la diana. 
La evaluación como aprendizaje. Madrid: Narcea.

Joan Josep Sarrado
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cebre l’escola i el treball que s’hi realitza (pàg. 
48).

L’avaluació del professorat, de la seva for-
mació inicial i continuada, de les iniciatives 
d’autoformació, així com la de les reformes 
educatives (ascendents i descendents), al seu 
torn, també han de ser considerades i desen-
volupades de manera prioritària.

El darrer capítol del llibre, titulat Dime 
cómo evalúas y te diré qué tipo de profesio-
nal (y de persona) eres, planteja, en poques 
pàgines (pàgs. 107-118), anàlisis crítiques i 
vies propositives de notable interès. A partir 
de la manera de desenvolupar l’avaluació, 
podem accedir a les concepcions que el pro-
fessional que la practica té sobre la societat, 

les institucions dedicades a l’ensenyament, 
l’aprenentatge i la comunicació interpersonal, 
però també sobre les prescripcions legals, les 
pressions socials i els condicionaments orga-
nitzatius.

Recomanem la lectura pausada d’aquest 
text, especialment a educadors, mestres, pro-
fessorat i tècnics en educació, ja que conté un 
plantejament clar, rigorós i argumentat de la 
diana de l’aprenentatge i de les fletxes que cal 
esmolar per garantir-lo. La revisió crítica de les 
nostres concepcions i pràctiques professionals 
ens facilitarà, de ben segur, la reconceptuali-
tzació itinerant de la tasca, projectant-nos a 
incertes certeses i a la vivència esperonadora, 
joiosa, creativa i màgica de cada nou dia.

Un espai per crèixer

L’ofici de viure
Bintou Jarju

A rriba el moment d’acomiadar el dia. Fa 
una estona que el cel s’enfosqueix i la 
lluna treu el nas tímidament. El trànsit 

va de capa caiguda i els llums dels comerços 
indiquen a poc a poc que s’està acabant la 
vida al carrer.  

Retornar a la llar, seure al sofà, sentir un 
moment de descans, de confortabilitat sem-
pre és benvingut. Fer balanç del dia, gaudir 
del silenci, autoobservar-se, poder identificar 
emocions… són instants que ajuden a créixer. 
Acompanyar aquesta estona amb el programa 
de Catalunya Ràdio “L’ofici de viure: eines 
pel benestar emocional” possiblement és una 
bona ajuda per progressar en aquest apassio-
nat camí. 

L’equip que condueix el programa es mostra 
encantador, sensible i delicat. El llenguatge, les 
músiques i la selecció dels convidats denoten 

L’experiència no és el que et 
passa, sinó el que fas amb 
allò que et passa.

Aldous Huxley

tenir cura tot mimant l’audiència. S’aborden 
temes com la por, l’autoestima, l’estrès, la vio-
lència, la llei de l’atracció, els vampirs energè-
tics… Sempre des de l’òptica del creixement 
personal, de l’autoconeixement. I es comen-
ten llibres, s’ofereix l’oportunitat de meditar 
durant un minut i de demanar consells res-
pecte de les relacions de parella en la secció 
dels “mails d’amor”. Són 45 minuts de rique-
sa, d’aportacions que de ben segur no deixen 
indiferent perquè, escoltant el programa, hom 
sent i pot prendre consciència dels progressos, 
dels temes que guarda en el calaix de sastre i 
de com s’emmiralla quan interactua amb els 
altres.   

Dades del programa:
Catalunya Ràdio. L’ofici de viure. 
De dilluns a divendres de 20 h a 21 h
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