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Es mou o no es mou?

A Catalunya, al món de I'edu-
cació, s'estan coent coses a gai-
rebé tots els nivells. Programes
experimentals al Cicle Superior
d'E.G.B., assaig de reforma a
l'Ensenyament Mitjá, pla d'inte-
gració de nens deficients a I'esco-
la, actuacions pilot per a la intro-
ducció de noves ensenyances,
plans de reciclatge per als mes-
tres en actiu ... A les escoles de
mestres, peró, no succeeix res o
gairebé res. La Generalitat, el curs
passat, es va limitar a convocar un
Seminari entre les escoles de
mestres i els resultats han estat
d'alló més migrats. I no pas per-
qué faltin idees i propostes, sinó
perqué no hi ha, almenys per ara,
cap propósit per part de l'Adminis-
tració educativa catalana de reco-
IIir-les en un pla d'actuació.

Als darrers temps, a les Esco-
les de Mestres s'ha anat dibuixant
un model d'alló que hauria d'ésser
la formació inicial del mestre. Es
demana, sobretot, que aquests
estudis tinguin un carácter univer-
sitari de primer rang (ordre) i que,
per tant, siguin més rigorosos tant
pel que fa als continguts culturals
com als de caire rrés específica-
ment professional. I pensem que
aixó només es possible allargant
els estudis d'un parell d'anys. Ara
com ara, no s'endevina cap mena
de concreció en aquest punt.
També está pendent la forma de
resoldre el contenciós de les
practiques deis estudiants a les
escoles: de quina manera s'arti-
cula la teoria i la práctica dins del
pla d'estudis?; qué hi ha de I'any

Biblioteca

de practiques durant el qual els
futurs mestres poguessin rebre, a
més, una minima retribució?; es
pensa tenir més en compte el
paper deis estudiants del FOPI i
s'ha previst que aquest pla s'es-
tengui a totes les comarques de
Catalunya?

El rosari d'interrogants és ina-
cabable. Ara bé, voldríem subrat-
llar en un tema que ens preocupa
extremadament: el de I'autonomia
universitária. La nostra Escola de
Mestres sempre ha manifestat la
voluntat d'esdevenir un centre
universitari públic i no volem
abandonar aquesta aspiració.
Peró volem integrar-nos dins de la
Universitat Pública Catalana i Au-
tónoma, sempre i quan aquesta
integració no suposi una renúnica
als nostres criteris pedagógics i
un desmantellament deis nostres
serveis educatius i culturals que
s'ofereixen als estudiants i als
mestres de tota la comarca. No
acabem d'entendre el concepte
d'autonomia universitária de la
LRU que cornenca per no acceptar
I'autonomia de cadascun deis
centres i que, IIuny de preveure
una descentralització deis estudis
universitaris a tot el territori de
Catatunya, sembla fonamentar-se
encara en els vells esquemes de
la Uníversitat napoleónica i cen-
tralista. Volem ser públics i, com a
tals, .acceptem el control de la
Generalitat, peró no acceptem
I'assimilació incondicional a una
estructura universitária, si aixó
suposa desprendre'ns del capital
pedagógic que, amb molts esfor-
<;:0 s, hem anat acumulant des de
fa quasi deu anys.
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NOVES EXPERIENCIES

Qué és el FOPI?

El FOPI és un pla de Formació
Permanent Institucional per a mes-
tres. La característica del FOPI es
que planteja el «reciclatqe» a
I'escola com a institució, com a
part d'un conjunt mes ampli d'ins-
titucions que incideixen técnica-
ment o administrativament en el
preces educatiu. Es a dir, no
pensa tant en la formació indivi-
dual del mestre com en la col-lec-
tiva; cada institució des de la seva
responsabilitat.

La formació inicial dins del
model FOPI está plantejada com
un deis objectius prioritaris, pero
cal dir que no ha estat desenvolu-
pada de forma expressa.

La mecánica que segueix
aquest pla institucional és la se-
güent:

Els mestres assisteixen com a
representants de la seva escala
al seminari que els correspon
d'acord amb la feina que fan a
I'escola. Els seminaris fins ara han
estat: gestió, cicle inicial, cién-
cies, ciéncies socials, Ilengua,
escales rurals, etc. Aixó ho fan un
mati cada setmana durant tot el
curso

El mati que assisteixen al Se-
minari, els mestres son substituits
per estudiants de l'Escola de
Mestres, els quals son els respon-
sables directes del grup classe i
comparteixen la feina que ells es
preparen amb la que el mestre-tu-
tor els assigna. A la tarda I'estu-
diant observa el treball del mes-
tre-tutor i li comenta qüestions
pedagógiques de la feina feta al
mati o de la que s'esta fent en
aquells moments.

A mes, al comencarnent de
curs estan un mes a l'Escola-tu-
tara participant del funcionament i
projectant el curso

Els estudiants de la nostra
Escala han participat, de moment,
en el FOPI del Berguedá.

Opinions

Els mestres tutors
Destaquen dos aspectes: el fet

d'estar sol a la classe fa que
I'estudiant s'hagi d'espavilar, bus-
car recursos i, sobretot, li permet
tenir una imatge mes exacta de la
feina del mestre (dificultats reals,
I'alumne pot valorar millar les
seves aptituts com a mestre). En
segon Iloc poden veure I'evolució
del nen durant tot el curs, i també
poden seguir el ritme general de
I'escola, amb la possibilitat de
poder contactar amb tot el claus-
tre en diverses situacions que es
presenten al Ilarg del curso
Els estudiants

Assenyalen que poden fer un
seguiment del nen i de I'equip de
mestres i del funcionament de
I'escola durant tot el curso

Els agrada el fet d'estar sois a
la classe: proporcina la possibili-
tat de resoldre problemes, la ne-
cessitat de treballar perqué la
classe funcioni.

El coordinador del FOPI
Des del punt de vista de la

formació práctica ens adonem
que el fet que I'estudiant passi un
dia a la setmana a I'escola de
nens, crea una dinámica entre la
teoria i la práctica, veritablement
funcional i útil. Funcional i útil en
el sentit que la práctica planteja a
I'estudiant tot un seguit de situa-
cions educatives (dificultats, pro-
blemes, etc ...) que li fan créixer la
motivació i I'interés a I'hora de
rebre els aspectes mes teórics a
l'Escola de Mestres.

Es també positiu el fet que les
practiques durin tot el curso Aixó
possibilita a I'estudiant d'incorpo-
rar-se al sistema educatiu i al
taranna de l'Escola, i pot observar
a l'Escola com el nen evoluciona
durant tot el curso També permet
al professor-tutor un seguiment
mes eficac del treball de I'estu-
diant, ja que les possibilitats d'in-
tervenció (rectificar, guiar, ...)
s'amplien enormement.

Creiem que la relació de les
Escales-tutores amb l'Escola Uni-
versitária també en surt millorada.
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El T.I.G.R.E. ja camina

El nombre excessiu d'assigna-
tures a primer curs, que funciona-
ven com a compartiments estan-
cats i que comportaven una acu-
mulació de treballs de tota mena,
provocava una certa angoixa crei-
xent en els estudians i una insa-
tisfacció en els professors. Es feia
necessária una coordinació de
programes i de treballs des d'una
óptica més interdisciplinar.

D'altra banda, les orientacions
i els programes renovats deis
cicles inicial i mitjá i el Pla Experi-
mental de la Generalitat pel cicle
superior tenen com a un deis
eixos fonamentals la interdiscipli-
narietat. Com que l'observació i
I'análisi de la institució escolar en
els vessants teóric i práctic ha de
ser un punt de referéncia constant
per a la nostra escola de mestres,
cal que revisem els coneixements
teórics i práctics que han d'adqui-
rir els nostres alumnes per tal
d'adequar-Ios a les demandes
que ens fa I'escola.

El T.I.G.R.E. (Taller d'lniciació a
la Globalització i a la Realitat
Educativa) vol ser un nou instru-
ment per a proporcionar als alum-
nes de primer uns elements
necessaris per a conéixer i enten-
dre el que passa a I'escola des
deis aspectes psicopedagógics i
didáctics. Vol globalitzar la peda-
gogia i la psicologia, veient-ne les
conseqüéncies práctiques, i vol
aiudar a descobrir la interdiscipli-
narietat amb la resta d'assignatu-
res.

Els objectius del T.I.G.R.E. son
aquests:

a) Introduir els alumnes en el
coneixerr'ient deis aspectes ba-
sics de la realitat escolar i educa-
tiva: El nen, I'escola i el medi.

b) Posar en contacte els alum-
nes amb el treball interdisciplinar,
a partir del coneixement deis
continguts minims establerts en el
disseny del projecte del taller.

e) Iniciar els alumnes en el
domini de diverses técniques de
treball per a I'assimilació de les
diferents matéries i per a I'estudi,

teóric i práctic, de la realitat edu-
cativa.

d) Coordinar diferents treballs
de primer curs d'una manera co-
herent i eficac.

Per realitzar el taller, anirem
utilitzant diferents recursos téc-
nics i humans, com són visites a
diverses realitats educatives,
(una cada mes), xerrades amb
especialistes, pellicules de cine-
ma i de video, debats, comentaris,
exposicions, revistes pedagógi-
ques etc.

Durant aquest primer trimes-
tre, d'entre d'altres activitats cal
destacar que s'han restablert els
requisits del que será el Treball de
curs que han de realitzar els
diferents Grups d'estudiants din-
tre del Projecte T.I.G.R.E. i per
aquest motiu, professors deis di-
ferents Departaments han expli-
cat váries possibilitats temátiques
per a la part de didáctica de
I'esmentat treball. D'altra banda,
seguint el pla de coneixement de
la institució escolar s'han visitat
de manera organitzada i colIecti-
va quatre escoles de Vic ciutat:
«Saqrats Cors», «Andersen»,
«Jaurne Balrnes» i «Guillern de
Montrodon» .

També podem anunciar que
pel gener i febrer propers es
visitaran el Centre de Recursos
Municipal de Sabadell, l'lnstitut
Municipal d'Educació de Badalo-
na i el de Barcelona, dintre del pla
de visites a Centres i Institucions
educatives, visites que anirem
notificant en aquestes págines.

També durant els dos primers
mesos del 1986 hi haurá un
col-loqui amb I'escriptor Ignasi
Riera sobre «Cultura rural, cultura
urbana i cultura suburbana» i un
altre amb la psicopedagoga Lour-
des Molina sobre «L'observació a
l'escola».

Els doctors Carbonell, Pujol i Sitjá amb un
grup d'assistents en el projecte T.I.G.R.E.
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Joaquim Maideu durant la lectura de la llicó
inaugural d'acuest curso

L'alcalde de Vic, Ramon Montañá, inaugu-
rant oficialment el curso

NOTicIES DE L'ESCOLA

Resum de la memoria

Com cada any, a principis de
novembreva apareixer el Llibre de
l'Escola. Aquest es el n. 7 i fa la
memoria del curs passat 1984-85.

La Memória destaca que el
curs 1984-85 fou el de la inaugu-
ració de les noves instal-lacions,
el de la constitució de la Fundació
Universitária «Balrnes», de la qual
dependran els estudis universita-
ris a Vic, i el del traspas de
l'Escola Universitária de Mestres i
d'EUMO a la Fundació.

El curs passat el nombre d'a-
lumnes fou de 344, distribuits aixi:
122 a 1r. curs; 104 a 2n. i 118 a
3r. Entre febrer, juny i setembre
van acabar els estudis 94 alum-
nes. El nombre total de professors
fou de 37.

Cada Departament organitzá
les seves própies activitats. D'en-
tre les activitats generals, cal
destacar les que es van organitzar
amb motiu de la inauguració de
curs i de la nova escola, i que
foren les següents:

- Conferencia del pedagog
Francesco Tonucci «Arnb ulls de
nen», el 10 de desembre de 1984.

- L'acte inaugural tinqué lIoc
el dia 11 de desembre presidit per
I'honorable Conseller d'Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalu-
nya, Joan Guitart. La llicó inauural
«Lleqir els clássics amb Hiba. la
pronuncia el professor Segimon
Serrallonga.

- El Grup Vermell x 4 Teatre va
presentar el 12 de desembre
«Darrer comunicat sobre textos
de J. V. Foix», tria de Montserrat
Grau i direcció de Jordi Sarrate.

- «L'ensenyarnent de les
Ciencies Socials» era el titol de la
conferencia de I'historiador Pierre
Vilar, professor de la Sorbona de
Paris, el 13 de desembre de 1984.

Amb collaboració amb L'ICE
de la Universitat de Barcelona, a
I'Escola es feren 10 cursets i 5
Seminaris per als alumnes i mes-
tres en actiu. 1, subvencionats per

la Generalitat, es dugueren a
terme 3 Seminaris de Ciencies
Socials.

Ultra el sistema habitual de les
Practiques d'Ensenyament per als
alumnes de 2n. i 3r., el curs
passat l'Escola participa al FOPI
del Berguedá amb alumnes de 2n.
curs, i tarnbé sis estudiants han
realítzat les practiques a sis esco-
les rurals de la comarca d'Osona,
en una mena de mini-FOPI.

El Ilibre de l'Escola recull la
memoria i valoració de l'Escola
d'Estiu d'Osona 1985, que aquest
any ha tingut la seu a l'Escola
Universitária de Mestres. Les noti-
cies de la Biblioteca, del Centre
de Documentació de l'Escola,
d'EUMO i l'lnforme económic
constitueixen la tercera part del
Ilibre.

La Ilicó inaugural del present
curs "Que no oblidem la Música
amb tantes cancons», Ilegida pel
professor Joaquim Maideu, clou el
lIibre de l'Escola.

Reglament d'ordre intern

A la darrera sessió del Claus-
tre del curs passat, celebrada el
20 de juny, fou aprovat el Regla-
ment d'Ordre Intern de l'Escola.
Consta de 91 articles i de 5
disposicions transitóries que re-
gulen el funcionament de tots els
Órgans de gestió de l'Escola. Ara
ha de ser aprovat pel Patronat de
la Fundació Universitaria Balmes,
i esperem que al lIarg d'aquest
mateix curs 1985-86 pugui co-
menear de ser aplicat.

Ja tenim estatuts

Ha sortit tarnbé una publicació
senzilla deis Estatuts de la Funda-
ció Universitária Balmes. Tenen
quatre capitols i 17 articles. Jun-
tament amb la carta Fundacional,
els Estatuts constitueixen el text
fonamental que regula el funcío-
nament de la Fundació.
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Bar

Encara no tenim bar. Peró el
cate ja no s'ha de prendre tot sol.
A mes de la lIet, podeu posar-hi
un brioix, un croissant, amb pernil
i tot si voleu, una ensaimada o un
simple xocolati, que en Ramon
Garriga us oferirá molt atenta-
ment, pagant I'import correspo-
nent, es ciar. Mal que be, tothom
content.

1r. C

El grup C de primer curs co-
menea les classes el dia 4 de
novembre. El retard de la pre-ins-
cripció, el «nurnerus clausus»,
problemes burocrátics... en son
els responsables. Total, un mes
mes de vacances, encara que
mes atrafegades. Peró aixó també
te una altra lectura. Ja veiem en
un altre lIoc d'aquest butlleti que a
primer curs hi ha tants alumnes de
Barcelona com de Vic. Curiós, oi?

Castanyada

El 31 d'octubre hi haque la
castanyada. Els alumnes de 2n.
I'organitzaren. El que no saben
encara es qui els va proporcionar
la castanyera, perqué tarnbé hi

l
era. Hi haqué ball, Tenorio, jocs i...
gresca.

Ens han deixat

Pepa Ódena, del Departamentde
Preescolar
Roser Reverter, del Departament
de Preescolar

Nous professors

Anna Pujol, Departament de Cien-
cies de l'Educació.
M. Antónia Canal s, Departament
de Preescolar.
Susanna Blasi, Departament de
Preescolar.

Biblioteca

El curs passat la biblioteca
incrementá el fons amb 1.030
volums, 551 deis quals foren corn-
prats. La resta procede ix de dona-
cions editorials, intercanvis o
ajuts institucionals. A mes, la
Biblioteca es va subscriure a
«Debats», "Estadistica i socie-
tat», «Gaseta Sanitaria», "Mundo
cientifico», «Revue de phonétique
appliquée- i «Études de linguisti-
que appliquée». Está en marxa el
projecte d'obrir un fons especific
de temes i autors osonencs.

Trimestre sabátic

A partir d'aquest curs, tots els
professors de l'Escola poden sol-
licitar el trimestre sabátic per a
activitats d'investigació. La sol-ti-
citud ha d'anar acompanyada
d'un proiecte de I'activitat que es
pretén de realitzar. Aquest curs
dos professors de l'Escola han fet
aquesta sol·licitud. El trimestre
sabátic es el segon trimestre del
curs i la substitució del professor
la fan els altres professors del seu
departament.

Nous serveis

Ha estat equipada una aula per
als 4 ordinadors. Els utilitzen les
classes de Didáctica de les Mate-
mátiques, de Llengua a I'especia-
litat de Filologia i els cursets de
Post-grau.

Servei de Fotocopies

Es poden fer a un preu módic,
sempre i quan es presentin els
originals amb 24 hores d'antel-la-
ció.

Informacions generals

Alguns professors de l'Escola
assitiren els dies 23, 24 i 25 de
setembre a les V Jornades sobre
"La Convención Internacional de
Televisión y Educación. La Inte-

gración de los Medios», celebra-
des a Barcelona.

Ricard Torrents, Josep Tió i
Jaume Carbonell i Ton Granero
assitiren a Mallorca els dies 19 i
20 de novembre a la presentació
de la col-lecció Textos Pedagó-
gics i del lIibre Llumeneret Blau,
editats per EUMO.

El 24 de setembre va fer una
visita privada a la nostra Escola la
diputada al Parlament de Catalu-
nya Marta Mata, acompanyada de
I'ex-professora Pepa Ódena.

Tarnbé visita I'escola el director
General d'Urbanisme, Joan Antoni
Salvans, amb I'equip técnic de
l'Ajuntament, per valorar la reha-
bilitació de I'edifici, obra de l'ar-
quitecte Manuel Anglada.

•
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Per qué els cursos de post-grau?

En les conclusions del Semi-
nari Coordinador que les Escoles
de Mestres de Catalunya van
realitzar alllarg del curs 1981-82,
es manifestava que els plans
d'estudi de Magisteri havien d'e-
quilibrar polivaléncia i especialit-
zació: «L'Escola de Mestres, de-
ien, ha de formar un professional
que sigui capac de treballar en els
diferents cicles -preescolar, ini-
cial, mitjá i superior-, que pugui
passar de I'un a I'altre i que hagi
aprofundit suficientment una área
concreta per poder disposar deis
coneixements necessaris i els
corresponents cursos metodoló-
gics ...»

Les limitacions estructurals
deis estudis de Magisteri i la
continua aparició de noves estra-
tégies educatives, recursos, tec-
nologies i métodes posen de rna-
nifest la necessitat d'allargar
quantitativament i sobretot quali-
tativament la Formació de I'estu-
diant després deis tres cursos del
pla d'estudis.

En aquest sentit, els cursos de
post-grau, partint de la base deis
coneixements i del treball deis
tres cursos anteriors, que perme-
ten d'exigir uns nivells minims per
a cursar un determinat curs o
especialització, aixi com la carac-
teristica de ser cursos redurts en
nombre d'assistents i intensos en
quant a temps/dedicació -que en
determinats ámbits implica cursos
bianuals-, constitueixen un ins-
trument indispensable per a la
millora de la formació professional
del mestre i són el punt d'unió
entre la formació inicial i la forma-
ció permanent.

La societat actual demana l'a-
profundiment en determinats as-
pectes del coneixement i en I'apli-
cació de técniques i recursos, i es
per aixó que la realització de
cursos de post-grau cornenca a
ser una realitat en la programació
d'escoles universitáries i facul-
tats.

De tots els possibles cursos

de post-grau per a ensenyar al
Parvulari i I'EGB podem citar entre
d'altres: informática, idiomes es-
trangers, técniques i recursos au-
dio-visuals, pedagogia musical,
pedagogia terapéutica, educació
fisica, educació pel lIeure, audició
i Ilenguatge... i un Ilarguissim
etcétera.

Aquest any 1985-86, s'impar-
teixen els següents cursos de
Post-grau a la nostra escola:
-Genera/s: S'hi han matriculat 48
alumnes amb horari de tarda, de
dimarts a divendres.
=lntortnetice: 16 alumnes, dilluns i
dimecres a la tarda.
-Ang/es: 5 alumnes, dimarts, di-
mecres i dijous a la tarda i
dissabtes alterns al mati.

Com va I'economia ...

Al lIibre de l'Escola podeu
trobar un resum de I'estat de
comptes. Les obres de les noves
instal-lacicns de I'escola pujaren
47.000.000 de pessetes; i fins al
moment present, no hem tingut
cap ajut institucional. Per aquest
any 1985 hi ha un pressupost de
112.172.000 de pessetes. És pre-
vist que aquestes pessetes surtin
d'aquests comptes: 61.722.000
pessetes de I'escola, i la resta
d'Eumo. Pel que fa a les despe-
ses, les partides mes importants
són: 63.116.000 pessetes a per-
sonal, 22.062.000 pessetes a les
despeses de l'Editorial i
9.600.000 pessetes al financa-
ment de les obres.

Canvis a I'especialitat de Prees-
colar

La M. Antónia Canals, profes-
sora de Didáctica de les Matemá-
tiques, ha assumit la coordinació
del Departament juntament amb la
Maica Bernal, professora de Di-
dáctica de la Llengua. Fins ara la

coordinació la portava la Pepa
Ódena, que ens ha deixat. Aquest
curs ha estat equipada I'aula de
Preescolar amb taules, cadires, i
ha estat aillada amb suro.

Distribució d'alumnes per espe-
cialitats

Aquest any les especialitats
han quedat distribuídes aixi:

zn. curs 3r, curs

Ciéncies Socials
Ciéncies
Filologia
Preescolar

22
24
31
30

33
23
26
33

Informacions generals.

L'any passat cornencá I'horari
de mati únicament per a primer
curso Aquest any s'hi han afegit ja
els de segon.

El curs cornenca el dia 4
d'octubre i el 20 de desembre
s'acaba el 1r. trimestre. Han estat
dies festius:
12 d'octubre
1 de novembre
27 de novembre
8 de desembre

Del 5 al 13 de novembre hi
hagué la setmana d'activitats amb
motiu de la inauguració de curso

Departament de Ciéncies Socials

- Visita-Xerrada d'uns Nicara-
güencs misquitos (28 octubre).

- Assisténcia a I'exposició de
Barcelona sobre: «Catalunya: la
Fábrica d'Espanya», amb els
alumnes de 3r. Socials.
(21-XI-85).

- Xerrada de geografia als
alumnes de 3r. sobre «La Percep-
ció del paisatqe» a cárrec de Joan
Nogué (19 novembre).

- Seminari de Programació i
Didáctica de les C. Socials amb
uns 15 professors de les escoles
de la Comarca.
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Oepartament de Cléncies de I'E-
ducació

- Visita de Luciano Muñoz per
parlar del FOPI a la comarca
d'Osona (Divendres 18 d'octu-
bre).

- Reunió amb els directors
d'escoles de practiques, sobre el
Decret publicat al D.O.G. de Regu-
lació deis Centres classificats de
Practiques. Dia 24 d'octubre.

- El 10 de desembre visitaren
la nostra escola un grup d'estu-
diants de Pedagogia de 3r. curs
del Col-leqi Universitari de Girona.

- Xerrada a cárrec de Rafel
Grasa sobre el tema «Educació
per a la Pau». Alumnes de
1r-2n-3r. Socials (16 de desem-
bre).

Seminaris i cursets

Aquest trimestre funcionen els
següents seminaris:

- Seminari obert de Ciencies.
- Seminaris de Preescolar:

Llenqua-Plástica (Maica
Bernal-Provi Daufí)
Matemátiques-Experiéncies
(M. Antónia Canals-M. Tere-
sa Feu).

- Seminari de Ciéncies So-
cials format pel Grup de Mestres
d'Osona i el Departament de
Ciencies Socials.

- Seminari obert de Ciencias
(Consol Blanch i Sebastiá Riera).

Pel trimestre vinent estant pre-
vistos els cursets següents:

- Curset de Foniatria.
- Curset de Vídeo i Fotografia.
- La fabricació del paper.
- La dramatització de titelles.

Comentari deis tallers

Dins la setmana d'activitats de
l'Escola Universitaria Balmes,
s'han portat a terme uns tallers de
cistelleria, cuina integral, expe-
riencies recreatives de laboratori,
radio, muntatge d'un lIibre i ritmes.

La idea de fer aquests tallers
ha estat deis alumnes de 3r. de

Socials amb propostes d'altres
alumnes de l'Escola.

A cada taller hi han assistit
grups d'alumnes de la mateixa
escola -un promig de 20 per
taller- encara que hi ha hagut
algun taller amb menys participa-
ció degut a alguns canvis que
s'hagueren de fer a última hora.

Les persones que han cel-ta-
borat i han coordinat les tasques
-a part deis esmentats alumnes
de 3r.-són: Joan Ferrré, de Fol-
gueroles en cistelleria; els alurn-
nes Joan Roquer i Jordi Martí en
radio; Maria Bernarda Soledano
-de "Dalia»- en cuina integral;
Consol Blanch en exoeriencies
recreatives; Dolors Russinyol en
ritmes i Viqui López i Jordina
Bartomeus en muntatge d'un lIi-
bre.

Creiem molt interessant
aquesta idea deis tallers, aixi com
d'altres d'aquest tipus que, sens
dubte, contribueixen a fer una
Escola mes renovada i mes diná-
mica en benefici de tothom.

Comissió anti-OTAN

Ha quedat ccnstituida la Co-
missió Anti-OTAN de l'Escola, for-
mada per alumnes i professors
interessats. S'ha proposat dur a
terme una campanya de sensibi-
lització sobre tots els aspectes i
accions a favor de la pau i del
desarmament. De moment te pre-
vistes una colla d'activitats com:
cinema, conferencies i exposició
de material. La Comissió es ober-
ta a tothom qui vulgui col-laborar
en tots els nivells: suggeriments,
propaganda, realització de les
activitats ...

•
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Estatuts

JA SAPS QUE ÉS...?

Qué és la Fundació Universitaria
Balmes?

És I'entitat titular de l'Escola
de Mestres i de I'editorial EUMO.
Aixó vol dir que és I'organisme
que té la propietat de tots els
béns, que n'és I'amo i que té el
dret i el deure d'administrar-Ios,
així com és responsable de regir
els estudís de l'Escola i les publí-
cacions editorials.

De les set Escoles de Mestres
que hí ha a Catalunya, 5 son de
titularitat de l'Estat: les dues de
Barcelona (Sants í Bellaterra), i
les de Tarragona, Lleída i Girona;
1 és de titularitat de l'Esglésía
(Blanquerna) i 1, la de Vic, es de
la Fundació Universitária Balmes.

Fundació privada o pública?

Ni privada ni pública. L'edifici
de l'Escola és propietat de l'Ajun-
tament de Vic i el president de la
Fundació és estatutáriament I'al-
calde de Vic. L'Escola ha volgut
ésser pública pero ha estat im-
possible fins ara. En el cas de la
nostra Fundació es fa insuficient
la divisió taxativa entre prívat i
públic.

Que és el patronat?

El Patronat és l'órqan de go-
vern de la Fundació. En el Patro-
nat s'hi reflecteíx el carácter pú-
blic de la fundació, ja que totes les
persones que en formen part hí
son pel carrec que ostenten i es
tracta d'un cárrec elegit:

Alcalde de Vic, Presídent
Delegat universítari, Vice-presi-

dent
Director gerent, Secretarí
Director uníversitari
Regidor d'ensenyament
Catedrátic de la Universitat
Professor
Alumne
Mestre
Ciutadá

Quins textos legals regulen la Fun-
dació?

- La Carta Fundacional i els
Estatuts de la propia Fundació,

- La Ileí de Fundacions de la
Generalitat.

- La Ilei de la Reforma Univer-
sitária.

- Els Estatuts de la Universitat
de Barcelona a la qual l'Escola és
adscrita.

- El decret de requlació de les
Escoles Universitáries.

- El Reglament de l'Escola.

Conveni de col-laboració entre
l'Escola i el Grup de Recerca

Folklórica d'Osona

En el seu afany per recollir la
cultura oral de la nostra comarca,
el Grup de Recerca Folklórica
d'Osona cornenca un nou curs
d'activitats destinat a ampliar i
aprofundir la seva línia de treball.

En el recorregut per la Comar-
ca, i fruit d'altres anys de treball,
actualment tenim ínventariades
les següent zones: ColIsacabra,
Llucanes i Guilleries.

Iniciem ara la part central, que
és molt mes poblada. I a efectes
operatíus I'hem dívidida en diver-
sos sectors: I Sector Nord. 11
Sector Centre. 111 Sector Sud. En
el prímer hí son compresos tots
aquells municípis no inventariats
que es troben al nord de Manlleu.
El segon és compres pels munici-
pis de Vic í els que I'envolten. El
tercer per tots els municipis no
inventaríats que son al sud de
Tona.

El curs que comencem será
destinat a treballar el sector Nord.
Per tant, podem dir que les activi-
tats ordináries del Grup estaran
relacionades directament amb la
recollida de material d'aquest
sector.

Quant a les activitats extraor-
dináries, les centrarem en diver-
sos actes:

1r. trímestre:
- Presentació del Curs a I'Es-
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cola Universitária de Mestres d'O-
sona.

- Presentació a la Generalitat
de 100 cancons d'Espinelves, per
la recollida de les quals el grup
obtingué una beca.

- Xerrada «La recollida de
Tradició Oral a la comarca", als
alumnes de l'Escola Universitária.

- Filmació de mostres més
interessants recollides fins ara.

- Edició del n. 7 de la col-lec-
ció «La Dotzena» (Calendari).

2n. trimestre:
- Presentació d'una ponéncia

al Col-Ioqui sobre Verdaguer.
- Filmació de mostres més

interessants recollides fins ara.
- Edició del n. 6 de la col-lec-

ció «La Dotzena» (Dotze cancons
de les Guilleries).

3r. trimestre:
- Filmació de mostres més

interessants recollides fins ara.

El conveni que ha signat el
Grup de Recerca Folklórica d'O-
sona amb l'Escola preveu la parti-
cipació deis membres del Grup en
treballs d'investigació deis alum-
nes, la participació en conferén-
cies i seminaris d'orientació gene-
ral. L'Editorial Eumo tindrá prefe-
réncia a I'hora d'editar els possi-
bles treballs del Grup. Per la seva
banda, l'Escola ofereix al Grup els
serveis de secretaria, videos, etc.
i posa a la disposició del Grup les
aules i les instal-Iacions per a
possibles activitats.

Conveni de col-laboracló entre
I'Escola i el Centre d'Estudis
Socials d'Osona

Recentment, l'Escola ha signat
un conveni de colIaboració amb el
C.E.S.O., entitat que aplega histo-
riadors, economistes, geógrafs,
antropólegs, arqueólegs, filósofs i
ensenyants. Grácies a aquest
conveni l'Escola rebrá informació
periódica de les activitats del
C.E.S.O i comprará amb la col-la-
boració deis seus membres per a
la direcció de treballs d'alumnes o

per a I'organització de seminaris
que algun Departament cregui
convenient. També deixará en di-
pósit a la biblioteca els materials
d'arxiu interessants per a la con-
sulta pública. Per la seva part,
l'Escola ofereix al C.E.S.O. la
possibilitat d'utilitzar les seves
dependéncies i els serveis de
secretaria, biblioteca, video i au-
diovisuals.

Ara, quan la ciutat de Vic i la
comarca tenen a I'abast la possi-
bilitat d'ampliar els estudis univer-
sitaris, creix la necessitat de
coordinar els estorcos entre els
professionals que es dediquen a
I'estudi i a la investigació de les
ciéncies socials, per tal d'assolir
resultats més profitosos per a
l'avenc d'aquesta branca de la
ciéncia, rica a Osona en el camp
de la história, si bé excessivament
enfocada des d'una visió ecle-
siástica i minoritária, i jove en
d'altres terrenys com el de l'eco-
nomia o I'antropologia. El primer
objectiu que vol assolir el Centre
és el de superar el treball indivi-
dualitzat i compartimentat entre
les diferents especialitats a fi
d'omplir satisfactóriament els
grans buits existents en les dife-
rents ciéncies socials mitiancant
la projecció i la coordinació de
tesis i tesines i I'elaboració d'es-
tudis des d'una óptica universitá-
ria. De més a mes, el Centre
pretén assolir una altra fita essen-
cial: Vic i la comarca no poden
restar al marge deis debats cienti-
fics i socials que es plantegen al
pais i al món. Des del camp
concret de les ciéncies socials cal
fer l'esforc d'apropar aquestes
especialitats a la societat, ben al
contrari de I'erudició mal entesa
que se n'autoexclou argumentant
un allunyament voluntari per
aconseguir una suposada i falsa
objectivitat cientifica. Les ciéncies
socials han de servir per a expli-
car el present amb tota la seva
problemática complexa, la qual
cosa s'ha de cornencar a fer des
de I'escola.

El balanc de I'activitat desen-
volupada pel C.E.S.O. des de

principis del 1984 és esperance-
dor i es avalat per la nombrosa i
variada assisténcia als diversos
actes organitzats, tant d'história
(conferéncies de P. Vilar, M. Izard,
N. Sales, J. M. Fradera ...), de
filosofia, sobre la carrera arma-
mentista i I'O.T.A.N., aixi com a les
diferents exposicions organitza-
des (sobre les eleccions al Parla-
ment del 1984, sobre publicacions
periódiques en catalá). Les darre-
res activitats han estat I'exposició
sobre «La cartografia a l'escola».
del 14 al 30 de novembe d'en-
guany, I'elaboració d'un dossier
sobre «10 Anys de Postfranquis-
me", publicat al 9 Nou el 18-XI-85
i I'organització d'un debat sobre
«La transició a Osona. Aspectes
histórics i politics de la Iluita
antifranquista i la reforma demo-
crática", el 23-XI-85.
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Exposició: L'escola sota el fran-
quisme

Aquesta exposició va néixer a
iniciativa de l'Escola Universitaria
de Formació de Professorat de
Barcelona amb el suport del Ser-
vei de Formació de Professorat de
la Direcció General d'Ensenya-
ment Universitario

L'escola que ens rnostra és
I'escola on el lIibre de text con-
densava tot el saber, el mestre era
tota I'autoritat -de fet, la que els
retrats del darrera li permetien-, i
les imatges i les lamines repre-
sentaven una realitat obligatória.

Tots aquells materials, lIibres,
lamines, pupitres, a més de ser

objectes biografics per a molts, en
el context de I'exposició es con-
vertiren en material de repas i
motiu de reflexió pel que tenien de
definidors d'un sistema educatiu
recent que, malgrat la fi del régim
al qual servia, ha incidit i és
present encara en molts deis
elements de I'escola d'avui.

Resseguir la história recent de
I'escola a partir del material expo-
sat, va suposar un exercici sens
dubte necessari per a tothom,
cornencant pels futurs mestres
que, utilitzant altres materials, lIi-
bres i objectes, ensenyaran als
alumnes nascuts I'any dos mil.
Actes amb motiu de t'exposicio
Conferéncia:
dimarts dia 5 a 2/4 d'1, "El
franquisme a Catalunya», acarree
de Pere lsás, historiador.
Taula rodona:
dimarts dia 12 a les 12
«Ouan érem alumnes: I'escola
sota el franquisrne», amb la parti-
cipació deis pedagogs: Jaume
Carbonell, Mercé Torrents i Antoni
Tort.
Contingut:
- Marc general
- La lIengua a I'escola i els lIibres

de lectura
- L'ideologisme históric
- El tradicionalisme
- L'educació patriótica
- L'educació religiosa
- L'aprenentatge de les ciéncies

pures i aplicades
- L'educació de la dona

La integració a I'escola

El Cap de Servei d'Educació
Especial del Departament d'Ense-
nyament, Josep M. Jarque, va ser
a I'escola amb motiu deis actes
d'inauguració del curs escolar
85-86.

En la seva exposició va fer un
repás als principis bastes de la
politica educativa del Servei a
partir de la lIei d'lnteqració Social

deis Minusválids i del Decret so-
bre Ordenació de l'Educació Es-
pecial, de la Generalitat de Cata-
lunya, per a la integració deis
deficients en el sistema educatiu
ordinari: aquest marc legislatiu
comporta I'assumpció de la inte-
gració escolar, no com una moda
passatgera sinó com a fruit d'un
procés históric a Catalunya.

Segons J. M. Jarque hi ha dos
principis fonamentals: tot infant és
educable i cal donar una resposta
educativa en funció de les dife-
réncies individuals de cada infant.

Per a assolir aquests objectius
són imprescindibles els recursos
humans i en aquest sentit, re-
marca el paper importat deis
EAPS, els mestres de suport, els
mestres d'aula ordinaria i els
professionals deis Centres d'edu-
cació especial en una perspectiva
de descentralització deis serveis.

Per últim, cal destacar que en
les darreres orientacions al Servei
d'Educació Especial s'estableixen
criteris i mecanismes per a la
singularització i adaptació del
curriculum escolar a les necessi-
tats educatives especials.

En la conversa que vam man-
tenir posteriorment amb J. M.
Jarque, cornentárern les dificul-
tats económiques de molts cen-
tres d'educació Especial, com és
el cas de «L'Estel» a la nostra
comarca; Jarque considera la dis-
minució del nombre de nens que
assisteixen en aquests centres
com la causa básica de les dificul-
tats económiques, disminució que
respon a una pluralitat de factors,
com ara el baix index de natalitat,
les mesures preventives que han
fet disminuir el nombre de defi-
cients i I'assumpció per part de
I'escola ordinaria deis infants amb
dificultats menors, que abans as-
sistien a centres d'educació es-
pecial. El Servei d'Educació Espe-
cial considera que la reconversió
de les Escoles d'Educació Espe-
cial en Centres de recursos Tera-
péutics per a les escoles i les
families de cada zona és una
possible alternativa per a aquests
centres.



Miramarges

Psicologia i educació

Ignasi Vila ens visita el dia 6
de novembre amb motiu de la
setmana d'activitats de la inaugu-
ració del curs 1985-86 i pronunciá
una conferéncia sobre «Psicolo-
gia i educació: perspectives ac-
tuals».

No es la primera vegada que
col-labora amb nosaltres. El pri-
mer volum de la col-lecció Inter-
seccions de l'Editorial EUMO, que
assesora el departament de Cién-
cies de I'educació, és el lIibre de
Jerome Bruner La parla deIs in-
fants, que ell tradui i prologá
juntament amb Montserrat Cortés.
Ignasi Vila es professor a la
Universitat de Barcelona i amb ell
hem parlat, precisament, de les
aportacions de Bruner i de Vigots-
ky.

Vigotsky i Bruner assenyalen
que I'acte educatiu comporta una
decisió d'influir en el procés d'a-
prenentatge del nen. És ciar que
aquesta influencia es pot concre-
tar de moltes maneres, com per
exemple, la mateixa decisió de
no influir. Cal tenir en compte que
I'acte educatiu és una tríada, un
triangle format pels vértexs: mes-
tre, alumne i objecte de coneixe-
mento En aquest sentit, com diuen
Vigotsky i Bruner, és important
de veure que, efectivament, a la
base del procés de coneixement
hi ha I'activitat autoestructurant
de I'infant, peró a la vegada
aquesta activitat autoestructu-
rant forma part integrant d'un
procés interpersonal, és a dir,
que es dóna dins d'unes relacions
socials entre mestre i alumne i
entre els mateixos alumnes a la
classe.

De manera que aixó es una
revisió de tot el que fa referéncia
al procés d'activitat de I'infant. La
idea que I'aprenentatge depén
únicament de I'activitat del nen,
sense la intervenció d'altres fac-
tors, avui és totalment qüestiona-
da per I'actual psicologia cognos-
citiva.

En el procés d'aprenentatge hi

ha una interacció social. Des
de la perspectiva de Vigotsky i
Bruner i de les persones que s'hi
han recolzat en el camp de la
psicologia cognoscitiva, s'ha de-
mostrat com els processos psico-
lógics no es donen al marge de la
interacció social. Per exemple, un
procés tan intrapersonal, com el
lIenguatge, necessita per a ser
interioritzat, que s'hagi aprés a
dominar en un context interper-
sonal.

El mestre, doncs, ha de tenir
presents aquestes interaccions.
Més: ha de saber distingir la
qualitat d'aquestes interaccions.
No és el mateix la interacció
entre mare i fill de dos anys que
la interacció mestre-alumne de
set anys. En el primer cas, es
produeixen interaccions autorná-
tiques, fora de la consciencia del
nen i de I'adult per una serie de
factors i mecanismes efectius
que fan que aquesta adequació
sigui práctlcarnent automática.
Certament que aixó no és així a
I'escola entre mestre i alumne.

El lIibre de Bruner que Ignasi
Vila ha traduit i prologat parla
precisament del lIenguatge. Pel
que fa a I'estudi del lIenguatge
des del punt de vista psicológic,
cal diferenciar el que és I'adquisi-
ció del lIenguatge del que és la
psicopedagogia de la lIengua.
Fins fa pocs anys, aixó era tasca
de la lingüística a la qual li
interessa basicament I'establi-
ment d'una teoria formal del lIen-
guatge amb els seus elements
(sintaxi...). Pensar que I'infant fun-
ciona amb el mateix model que
I'adult per produir i comprendre
el lIenguatge, i traspassar aquest
model al nen, és hipotetitzar
massa. A la psicopedagogia del
lIenguatge li interessa sobretot la
funció del lIenguatge, el lIenguat-
ge com a comunicació. I per tant,
encara que partíssim del supósit
d'una base innata de la sintaxi
-cosa de la qual dubto-, I'im-
portant és el fet que I'infant ha
d'aprendre a fer servir les regles,
a usar el lIenguatge, que és I'eix
central de I'aprenentatge des del

punt de vista d'interaccions so-
cials.

Fer servir el lIenguatge vol dir
multiplicitat de registres en fun-
ció de les diverses situacions
concretes. La psicopedagogia de
la lIengua, per exemple, es preo-
cupa de nous registres que I'in-
fant ha d'aprendre quan ja sap
parlar, com ara la lectura i I'es-
criptura, que són a la base de les
futures adquisicions escolars. En
aquest sentit, la psicopedagogia
de la lIengua cornenca a ser una
disciplina més deslligada de la
lingüística.

11

Ignasi Vila i An!oni Tort duran! la conferen-
cia del dia 6 de novembre.
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L'ESCOLA OBRE LES PORTES

E.A.P.

L'Escola Universitaria ofereix
la possibilitat de realitzar les

practiques en alguna aula de
Básica on hi ha infants que ne-
cessiten una atenció especial.
Aquesta modalitat de practiques
cal fer-Ia d'acord amb les indica-
cions de l'Equip d'Assessorament
Psicopedagógic (E.A.P.) que indi-
ca l'Escola, l'Aula i el mestre tutor
d'aquests alumnes, els quals han
d'assisitir diáriarnent a l'Escola.

CRALL

Sota el titol El nen sord i
/'escola I'equip de professors de
I'escola CRALL -Centre de Ree-
ducació de l'Audició i del Llen-
guatge- de Vic, dugué a terme la
setmana de I'onze al quinze de
novembre d'enguany un curset a
I'escola universitaria de mestres
sobre "La situació actual del defi-
cient auditiu». El curset fou orga-
nitzat pel departament de Filolo-
gia de I'escola i anava adrecat
concretament als alumnes de 3r.
de I'especialitat de filologia; no
obstant, I'assisténcia era oberta i
també hi participaren els alumnes
de 3r de I'especialitat de preesco-
lar, a més de diversos professors
deis departaments de Filologia i
de Ciéncies de l'Educació. La
durada del curset fou d'una set-
mana i s'intentá exposar en
aquests cinc dies I'extensa pro-
blemática del deficient auditiu.

L'estructura d'aquestes ses-
sions, detallant-ne només els
continguts més rellevants, va ser
la següent: El primer dia es tractá
I'aspecte fisiológic del tema par-
tint del fet que l'oida és un
element importantissim de la per-
sona, ja que d'ella depén el de-
senvolupament del lIenguatge,
s'analitzaren les parts -o'ida ex-
terna, mitjana i interna- i les
funcions especifiques de cada
una d'elles. Es parla, també, del
sistema d'análisi de les deficién-
cies, L'Audiometria, que determi-
na el grau d'audició del deficient,
mesurant freqüéncia per freqüén-
cia (en Hz) i intensitat per intensi-
tat. Després es passá a parlar de
la «Prótesi auditiva», I'aparell que
gairebé sempre porta el sord i que

li serveix d'amplificador de les
restes auditives, encara que no
garanteix, ni de bon tros, una total
audició.

El segon dia es dona una visió
amplia deis tipus de sordesa,
deixant ciar, d'entrada, la diferén-
cia entre «sordesa» -no es per-
ceben estimuls auditius- i «dis-
funció auditiva» -es perceben
estimuls auditius, peró no es codi-
fiquen en el sistema nerviós cen-
tral. El darrer punt que es tracta
aquest dia fou el de la personalitat
del sord; sobre aquest aspecte es
dona especial émfasi al fet que cal
entendre el sord des de la pers-
pectiva de la normalitat, i també al
desfasament que té entre el de-
senvolupament evolutiu i el de-
senvolupament cognoscitiu.

El tema basic del tercer dia fou
el de la integració del deficient
auditiu a nivell social i escolar;
integració que en poques oca-
sions arriba a ser total, i sempre
revisada per un professor de su-
port, el logopeda itinerant.

Durant els dies quart i cinqué
del curset, hom explica el funcio-
nament especific de I'escola
CRALL; aquesta escola és privada
-subvencionada i és gestionada
per I'equip de mestres i I'associa-
ció de pares, encara que té una
funció totalment pública. Es una
escola de tipus oralista perqué
ensenya la lIengua oral, i no un
Ilenguatge gestual. El métode que
el CRALL utilitza és el Verbo- To-
nal, amb el qual es treballa la
reeducació de I'audició i de la
parla. A partir de diverses meto-
dologies de treball, I'escola
CRALL intenta donar al deficient
auditiu tots aquells aprenentatges
que ha perdut i esta perdent a
causa de la dificultat auditiva;
també l'esforc d'aquesta escola
intenta canalitzar-se cap a una
total integració.

Per a la majoria deis assistents
fou una veritable descoberta d'un
món totalment desconegut fins
aleshores. Cursets com aquest,
són un complement de la formació
curricular, que amplien coneixe-
ments en diversos camps.
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Centre de Documentació

El Centre de Documentació va
obtenint i acumulant material útil
per als alumnes i professors de
I'Escola, aixi com per a tots els
mestres en actiu. Sobretot el
buidatge d'articles sobre Educa-
ció, Ciencies Socials, Ciencia,
Literatura i Art, apareguts a la
premsa, i el fons de treballs
d'alumnes de l'Escola que pot
servir per a orientar treballs nous.

Recordem que el Centre fará el
buidatge de la premsa i de les
revistes que el professorat i els
alumnes sol-licitin.

En aquest moment el Centre
disposa d'una documentació con-
siderable que podria ser molt mes
utilitzada:
- Informació fitxada i ordenada

sobre:
Arxius de Catalunya
Biblioteques de Catalunya
Museus de Catalunya
Escoles de la comarca
Entitats culturals, esportives,
juvenils ... de la comarca
Guia de recursos didáctics de la
comarca d'Osona.

- Fitxes deis oficis artesanals i de
les Festes Locals de la comar-
ca.

- Buidatge de les publicacions de
la comarca d'Osona per pobles.

- Publicacions: conjunt d'obres
editades per la Generalitat i
altres organismes i que fan
referencia a I'ensenyament o a
les activitats infantils, juvenils o
a d'altres aspectes culturals.

- Dossiers d'Ensenyament:
Orientacions i programes de
Preescolar, Cicles inicial, rnitia i
superior. Idearis d'escoles.
Educació especial.
Fulls informatius:

Ensenyament
Economia
Estadística
Investigació.

- Catálegs de publicacions edito-
rials de lIibres de text i de
material audiovisual.

- Treballs d'alumnes de l'Escola
de les Árees de Ciencies So-

cials, Ciencies i Ciencies de
l'Educació.

- Informació de material audiovi-
sual per árees i assignatures
(video, cinema i diapositives).
Cases distribuidores, preus ...

- Informació sobre Centres de
Documentació i Fundacions
Culturals de Catalunya. Tesis
doctorals i tesines de lIicencia-
tura de les Universitats deis
Paisos Catalans.

- Buidatge d'articles sobre: Edu-
cació, Ciencias Socials, Cien-
cia, Literatura i Art deis se-
güents diaris:
La Vanguardia
El Correo Catalán
El Periódico
El País
Avui

- El Centre tarnbé disposa de
cintes de video de la Generalitat
en servei de préstec,

L'objectiu primordial del Cen-
tre de Documentació segueix es-
sent el d'obtenir i acumular mate-
rial i informació que pugui ser
d'utilitat als alumnes i al professo-
rat de l'Escola. Per aixó els esfor-
cos es concentren en el recull
bibliográfic, de recursos i treballs
relacionats amb cada especialitat;
en I'elaboració d'un fitxer deis
treballs realitzats pels alumnes de
cara a la seva consulta i el
buidatge de la premsa i revistes
que el professorat i els alumnes
sollicitin.



Miramarges

INFORME

Qui són, com són els alumnes de
primer

El primer dia de curs es va
passar una enquesta a tots els
alumnes de primer. Aquests són
alguns resultats. La mostra cor-
respon a 97 alumnes, els que hi
havia a mitjans de novembre. A
darrera hora se n'han afegit 6
més.

Distribució alumnes segons sexe:

Noies
Nois

84 (86,5%)
13 (13,5%)

Edat mitjana deIs alumnes: 19,6
anys

Llengua materna:

Catalá
Castellá

82,5%
17,5%

Localitat de residencia

Distribució d'alumnes
per comarques

Osona
Barcelonés
Vallés
Ripollés
Bages
Garrotxa
Baix LLobregat
Maresme

55
16
9
6
5
3
2
1

Distribució d'alumnes per ciutats

Barcelona 12
Vic 12
Manlleu 11
Torelló 10
Sant Pere Torelló 4
Santa Coloma de
Gramanet 4
Centelles 3
Granollers 3

Procés d'escolarització

EGB: 37% han assistit a I'escola
pública.
63% han assistit a I'escola
privada.

BUP: 63% han assistit a un centre
públic.
37% han assistit a un centre
privat.

A ctivitat laboral

Alumnes que treballen 25%
Alumnes que no treballen 75%

Lectura del periódic

El lIegeixen: Cada dia 7%
Sovint 38%
De tant en tant 45%
Quasi mai 5%

Diaris més lIegits:
La Vanguardia 23%
9 Nou 21%
Avui 17%
El Periódico 12%
El Pais 11%
El Correo Catalán 8%
Ausona 5%

Problemes més greus a /'escola

1. L'excessiu nombre d'a-
lumnes 22%

2. La relació mestre-alumnes
14%

3. Els métodes d'ensenya-
ment poc actius 13%

4. Els programes poc ade-
quats i actualitzats 12%

5. La falta de recursos i pro-
postes 12%

6. La qüestió del catalá 8%
7. La relació de I'escola amb

els pares 5%
8. La falta de preocupació

deis mestres 4%
9. Fort baix nivell académic

3%
10. La manca de llibertat 1%

Coneixement de la constitució

Si 3%
No 21%
una mica 75%

Coneixement de /'Estatut

Sí
No
una mica

2%
27%
68%
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QUE PASSA A LA COMARCA?

A Taradell, s'havia de cons-
truir un nou parvulari al costat de
l'Escola pública «Les Pinedi-
ques». Pero, a darrera hora, cal-
dra esperar a veure si la Generali-
tat I'inclou en els pressupostos de
l'any que ve.

A Roda, i durant una setmana,
els alumnes de 3r. de I'escola
Verge Sól del Pont feren classe a
l'Ajuntament. Dues aules prefabri-
cades que havia instal-Iat la Ge-
neralitat als patis de I'escola no
estaven totalment acondiciona-
des.

La mateixa escola Verge del
Sól del Pont ha celebrat el cin-
quantenari amb diversos actes,
d'entre els quals destaquen una
conferéncia de la Diputada Marta
Mata i un Certamen literari per a
Escolars.

A la mateixa escola, d'altra
banda, uns desconeguts feren un
atemptat, calant-hi foc i destruint
tot el material de treball elaborat
dins el Pla Experimental de Cicle
Superior que aquesta escola rea-
litza. Els danys suposen la des-
trucció d'un material únic fet amb
moltes hores d'esforc d'alumnes i
del professor.

L'Escola Universitaria Balmes,
conjuntament amb el CESO, el
Grup de Mestres d'Osona i d'al-
tres entitats, han condemnat pú-
blicament el fet com un atemptat a
la renovació pedagógica de les
nostres escoles.

Sant Tomas féu un S.O.S a
mitjans d'octubre davant del défi-
cit de l'Agrupació que puja a més
de divuit milions. Es llanca una
campanya de captació de socis
per tot Osona. A finals d'octubre
aparagué al diari Oficial de la
Generalitat que el Departament
d'Ensenyament ha concedit una
subvenció de 2 milions.

L'Escola de la Natura de les
Codines de Montesquiu continua
les activitats, amb estades amb
monitors, i amb cursets per a
mestres.

L'Escola d'Estiu d'Osona de
1985, que ha tingut la seu a
l'Escola Universitaria, ha assolit la
xifra mes alta de participació des
de 1976: 186 persones.

El Centre de Recursos, una de
les entitats organitzadores, va fer
una gran tasca de difusió que va
tenir els seus fruits. Hi havia una
gran assisténcia de mestres en
atur.

L'Escola d'Estiu va voler donar
una atenció especial als grups de
treball i als seminaris que ja
funcionen durant el curs, i convida
a dinar cada dia un personatge
interessant amb qui mantenien un
intercanvi d'opinions. Els organit-
zadors quedaren satisfets de to-
tes dues experiéncies.

L'Escola Universitaria fou con-
vidada als actes que la Inspecció,
a iniciativa d'un grup de directors
d'escoles de la comarca, organit-
zá per al dia 27 de novembre, dia
del mestre:

Xerrada-col-Ioqui de José-An-
tonio López, professor de l'Escola
de Mestres de la Universitat Autó-
noma, sobre «La LODE a I'escola
pública i a I'escola privada», i
dinar de germanor per a tots els
mestres de la comarca.

El proppassat dijous, 12 de
desembre, es va constituir la Fun-
dació Pública per a l'Ensenya-
ment Universitari a Vic amb la
presencia del Conseller d'Ense-
nyament de la Generalitat de
Catalunya, el senyor Joan Guitart.

La Fundació coordinara els
centres universitaris [a existents
a Vic, l'Escola Universitaria Bal-
mes de Professorat i l'Escola
Universitaria d'lnfermeria, i pro-
rnourá la creació de nous centres
universitaris com l'Escola d'Estu-
dis Empresarials impulsada des
de l'Escola de Mestres.

El patronat de la Fundació,
presidit per I'alcalde de Vic, té
setze membres i per tant suposa
una amplia representació tant de
la ciutadania de Vic com deis
sectors mes implicats en I'ense-
nyament universitario

Grup de mestres d'Osona

El Grup de Mestres d'Osona és
una associació de mestres que té
com a finalitat principal treballar
per a la renovació pedagógica de
les escoles de la nostra comarca.

El Grup de Mestres d'Osona
vol col laborar amb les diferents
entitats que incideixen en el món
educatiu per a organitzar millor la
formació permanent deis mestres
i, en general, tots aquells aspec-
tes que puguin millorar la qualitat
de I'ensenyament de les nostres
escoles.

El G.M.O. organitza una serie
d'activitats que repercuteixen ple-
nament en l'arnbit escolar. Un deis
objectius principals que el G.M.O.
té plantejats per aquest curs es la
consolidació del grup tant en els
aspectes generals com a entitat
pública, com en els d'organització
interna. Tothom que estigui in-
teressat a participar, a qualsevol
nivell, en el G.M.O. pot adrecar-se
cada divendres de 6 a 8 al Centre
de Recursos Pedagógics d'Oso-
nao

GRue.•
MESTRES
d'OSONA
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EUMO EDITORIAL

Durant el curs passat, EUMO
Editorial estrena dues col-lec-
cions de Pedagogia: la Col-lecció
Textos Pedagógics i la Col-lecció
Interseccions.

La primera, fruit d'un conveni
entre EUMO i el servei d'Ensenya-
ment de la Diputació de Barcelo-
na, vol incorporar a la nostra
Ilengua les obres clássiques de
I'educació antiga i moderna. És la
primera vegada que a Catalunya
apareix una collecció d'aquesta
mena. Per raons que tots .conei-
xem, la difusió de textos pedagó-
gics en catalá és limitadissima i la
majoria són inabastables. La col-
lecció vol recuperar aquests tex-
tos tant si son de casa, com de
fora. Per aixó la Ilista de la

"col-lecclo abraca un ventall ampli i
representatiu de cultures i proce-
déncies. La publicació de Textos
Pedagógics s'adreca sobretot als
estudiants, mestres, professors i
educadors en general, peró també
a tots aquells que no han pogut
tenir un accés normal a aquests
textos.

Els titols fins ara publicats són:

1. La descoberta de /'infant
Maria Montessori

2. La mesura objectiva del treball
escolar
Alexandre Gali

3. Democrácia i escola
John Dewey

4. Escrits per a educadors
Jean Piaget

5. Emili o de /'educació
Jean-Jacques Rousseau

La col-lecció Interseccions, as-
sessorada pel Departament de
Ciéncies de l'Educació, és la més
nova d'EUMO.

Té dues finalitats basiques:
ser una col-lecció oberta a tots els
autors de I'educació (d'aci el nom
d'lnterseccions) i eminentment
utilitária i practica. L'altra caracte-
ristica és que vol ser una col-lec-
ció actual, d'autors i temes con-
temporanis.

Fins ara s'ha publicat:

1. La parla deIs infants
Jerome Bruner

2. Els infants que es perden al bose
Andrea Canevaro

Estan previstos:

3. Vygotski
Ignasi Vila

4. Recerca-acció
M. l.lursa Rodriguez Moreno

5. Metodologia per a /'estudi del
lIenguatge en la infáncia.
Miquel Siguan

Darreres novetats:

Els darrers Ilibres apareguts
en aquestes dues colleccions
són l'Emili de Jean-Jacques
Rousseau i Els infants que es
perden al bosc (Identitat i lIen-
guatges en la infancia) d'Andrea
Canevaro.

Jean-Jacques Rousseau, I'a-
passionat solitari ginebri, es dre-
ea dins la história de la pedagogia
com una figura de talla d'un Plató,
d'un Sant Agusti. No és deis qui
es fan patentar com a pedagogs a
les aules d'una universitat, sinó
deis qui aprenen de la vida i se
senten capacos de contemplar
intu'itivament i alhora amb un co-
neixement enciclopédic adquirit
geganti, I'home total dins la socie-
tat i dins la natura. Per aixó, en
tractar de I'educació de l'infant,
Rousseau replanteiá de soca-rel
els problemes més ardus de I'ho-
me en el camp filosófic, religiós,
cultural, social i politic. L'Emili
no és cap «tractat» de pedagogia,
peró és una de les fonts de les
idees més renovadores que hi ha
hagut en la história de la pedago-
gia deis darrers quatre segles. El
gust, I'amor, la passió que Rous-
seau hi esrnerca han donat, a
més, un deis lIibres literáriament
més bells i Iluminosos d'Europa.

Andrea Canevaro va néixer el
1939 i és pedagog i professor de
la Universitat de Bolonya. Espe-
cialitzat en I'educació del defi-
cient i la integració escolar, és

autor de diverses obres de gran
difusió, entre les quals destaquen:
11bambino che non sará padrone
(1976), Educazione e handicappati
(1979) i sobretot, Handicap e
scuola: Manuale per /'integrazione
scolastica (1983). Els infants que
es perden al bosc és fruit del
treball que I'autor ha dut a terme
amb les mestres i amb el personal
no docent de les escoles mater-
nals de Bolonya, i gira a I'entorn
del concepte identitat i de la seva
recerca. Cada capitel del lIibre se
situa en dos nivells: I'un esta
constituit per la reconstrucció i la
invenció de contes, utilitzats per a
trobar una realitat complexa com
la deis infants i deis adults; I'altre
esta constituit per la recerca pe-
dagógica i per les hipótesis i
explicacions.

Una altra novetat editorial que
no pertany a cap d'aquestes col-
leccions peró que creiem d'inte-
rés, és la Guia del románic i del
gótic del Museu de Vic que han
elaborat Vicenc Pascual i Ramon
Rial i que es presenta amb un
próleg d'Antoni Pladevall.

TEXTOS PEDAGÓGICS

JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

EMILI
O DE L'EDUCÁCIÓ

Eumo Editorj¡1I I Diputació de Barcelona


