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Tots fem practiques

Mentre alguns deis nostres
estudiants continuen anant cada
setmana a les escoles d'Osona i
del Berguedá, fins a final de curs,
la majoria d'ells han fet les prácti-
ques durant el segon trimestre. En
l' «Informe" d'aquest Miramarges
trobareu informació estadistica
sobre les practiques deis estu-
diants. Peró no són només els
aprenents de mestre els qui es
situen en un altre «rol" diferent
del que acostumen a desenvolu-
par. Tots fem practiques. Mestres
i professors practiquen diverses
formes de tutoria i de seguiment
de I'estudiant, certament diferents
i complementáries de I'acció docent
de la resta del curso En números
rodons, 200 estudiants fan les
practiques, 200 mestres es con-
verteixen en mestres tutors, 40
professors en professors tutors; a
la vegada, grácies a les prácti-
ques, es realitzen cursos i semi-
naris, uns emmarcats en el pla
FOPI de formació permanent insti-
tucional, d'altres per la iniciativa
de l'Escola Universitária coinci-
dint amb la demanda deis mes-
tres. Un centenar i escaig d'ense-
nyants, entre responsables i as-
sistents a cursos i seminaris.
Aquests són els recursos humans
que les practiques generen i po-
sen en moviment; i, sobretot, que
es posen en comunicació. Missat-
ges de contingut i missatges de
relació es transmeten entre mes-
tre i estudiant, entre mestres i
professors tutors ... En alguns ca-
sos, són intercanvis ocasionals,
en d'altres no són sinó la conti-
nuació d'un lIigam institucional o
professional constant. En qualse-
vol cas, on porta aquesta «rnoqu-

da»? La quantitat cestorcos es-
rnercats es mou en un cercle
tancat que es repeteix any rera
any, o bé produeix a poc a poc una
millora en totes les parts implica-
des? La continua discussió i apli-
cació a nivell experimental de
noves modalitats de practiques a
la nostra Escola i a d'altres Esco-
les del pais, posen de manifest la
importancia de les practiques en
el currículum de magisteri i la
necessitat constant de perfeccio-
nar-les: les practiques a escoles
rurals, practiques com a estu-
diants de suport en aules que
tenen deficients integrats, amb la
supervisió deis EAPS, práctiques
lIigades a seminaris i didáctiques
impartides a l'Escola Universitá-
ria, practiques de «4art. any»
lIigades a cursos de post-grau.
-timid embrió d'un quart any de
práctiques?- son alguns exem-
pies. ¿El nou Decret de Prácti-
ques i la normativa que lha de
seguir rnillorará les condicions i
donará suport a l'aportació que
estudiants, mestres i escoles fan
en les práctiques per al millora-
ment de I'escola o. en canvi.
creará falses expectatives que a
la lIarga seran esterilitzants?

Esperem que totes aquelles
escoles amb les quals fa temps
que mantenim una estreta col-la-
boració, sclIicitin i esdevinguin
Centres Classificats de Practi-
ques (CCP) amb tota taiuda insti-
tucional que necessiten.

De tot plegat depén que les
práctiques siguin per als futurs
mestres un miratge enganyos de la
realitat escolar. o que esdevinguin
/"aproximació fidel a aquesta reali-
tato que siguin. en definitiva. linici
de lacció docent. del ter de
mestre.
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NOVES EXPERIENCIES

EI1 r. Sympósium sobre l'Ense-
nyament de les Ciéncies Naturals
que se celebra del 12 al 15 de
rnarc i el 1r. Colloqui sobre Ver-
daguer que tindrá lIoc els dies 1,2,
3 i 4 d'abril, son dues efemérides
que l'Escola no es limita a acollir,

sinó que són, també, l'ocasió que
ha de constituir una fita i un punt
de partenca per a noves activitats.

EUMO Produccions Áudio-Vi-
suals entra per primera vegada al
terreny de la Televisió. Tota I'es-
cola será una mena d'Unitat Móbil
on s'enregistraran els actes més
importants del Sympósium i des
d'on s'emetran en directe alguns
del colloquis. La importancia d'a-
quest fet és ben palesa. Fins ara,
EUMO Produccions Áudio-Visuals
havia arribat a I'enregistrament de
cintes de video, que es troben a
disposició de tothom. Ara, peró, a
través d'aquestes emissions, una
bona part deis pobles d'Osona
tindran oportunitat de seguir di-
rectament els actes que es de-
senvoluparan aquests dies. És
per aixó que parlávem de fita.
Peró també hem dit que era un
punt de partenca. En efecte: l'Es-
cola Universitária té un nou instru-
ment per promoure i fomentar les
inquietuds culturals i per portar a
casa mate ix els estudis de nivell
superior. Les emissions es faran
pel canal 29, el mateix per on
s'agafa la televisió en anglés, i
que arriben als usuaris de Folgue-
roles, Calldetenes, Taradell, Tona,
Vic i d'altres punts de la comarca.

Sortides del TIGRE

Dintre de la programació del
TIGRE es segueix desenvolupant
el pla previst de visites a centres i
institucions educatives d'interés
per a la formació del futur mestre i
per al desenvolupament de la
tasca del mestre en exercici.

Aquest 2n. trimestre s'han visi-
tat els IME (Institut Municipal
d'Educació) de Badalona i Barce-
lona i el Servei Municipal de
Recursos per a la Renovació Pe-
dagógica de Sabadell. A conti-
nuació en fem un breu resum:
a) IME de BARCELONA: L'IME
organitzá visites per grups a les
diverses propostes que aquest
servei fa per a les escoles, infor-
rnant- als alumnes de les pautes
didáctiques i reproduint fidelment

el desenvolupament de les visites.
Les visites comentades foren:
I El metro viscut: Aproximació
als aspectes tecnológics i d'edu-
cació civica deis transports muni-
cipals.
11 Barcelona i la mar: Coneixe-
ment de la relació del port amb la
ciutat i també deis grups biológics
del medi mari.
111 El Liceu: Visita al Teatre més
important de la ciutat. El món de
l'Ópera.
IV El Zoo: Coneixement del de-
partament didáctic del Parc Zoo-
lógic i de les seves activitats.

Un cop reunits tots els grups,
la directora de I'IME, Montserrat
Filomeno, explica detalladament
els principis, les funcions i I'orga-
nització del Servei.

A la tarda, s'aprofitá I'estada a
Barcelona per fer una descoberta
del Barri Gótic de la Ciutat amb
l'ús de guies de treball, i finalment
s'aná al cinema, també amb un
dossier sobre el film.
b) IME de BADALONA: A Badalo-
na, ultra una explicació de les
funcions i principals activitats del
Centre, visitaren l'Escola de la
Natura «Anqeleta Ferrer», i s'atu-
raren en els aspectes més relle-
vants: els horts, les abelles, etc.
e) Servei de Recursos Municipals
de Sabadell: A més de la informa-
ció rebuda deis responsables del
Servei, es realitzá un itinerari-
tipus pel Centre de Sabadell, amb
la visita a l'Ajuntament, tal com se
sol realitzar amb els alumnes
d'EGB.

A la tarda, una escola de
Sabadell els oferi una represen-
tació teatral d'una obra creada,
totalment, des del guió fins al
vestuari, pels alumnes de Cicle
Superior: «Els embolics de la his-
torta».

Finalment, han fet, també, una
visita a l'Empordá, que suposará
un exemple d'itineraris escolars
treballats interdisciplináriament:
hi ha els aspectes literaris (es-
crits de Josep Pla), els de caire
psicopedagógic (visita al Museu
de la Joguina) i els de I'área de
Socials-Naturals (textos de Vi-
cens i Vives, Vilar i Solé Sabaris).



els requisits tecnícs necessaris
per tal que sigui útil per a la
millora del procés d'ensenya-
ment-aprenentatge.

Conjuntament amb els estu-
diants, es revisaren diferents mo-
deis de pautes i guies d'observa-
ció.

A la sessió de la tarda. oberta
a tothorn, el contingut de la xerra-
da es decanta cap a l'acció psico-
pedagógica a t'escola-bressol.
ates que una part deis assistents
eren educadors de lIars d'infants.
Ourant el colloqui, les interven-
cions giraven al voltant de l'apli-
cabilitat de les normes que regei-
xen el funcionament de les esco-
les-bressol i sobre la problemáti-
ca de la requalificació de les
educadores d'aquests centres.

Miramarges

CONFERENCIES DEL
2n. TRIMESTRE

Educació per la Pau

El dia 3 de rnarc, Rafael Grasa
(filósof i portaveu de la Coordina-
dora Estatal d'Organitzacions Pa-
cifistes) ens va venir a explicar
unes quantes coses sobre EOU-
CACIÓ PER LA PAU.

En primer lloc, considera que
Educar per la pau es imprescindi-
ble cerque hi ha una gran injusti-
cia social arreu del món. Per
aquesta raó ha de ser una tasca
prioritária i urgent que cal realitzar
a I'escola.
L'Educació per la Pau te dos
grans objectius:
- Aturar el conflicte que pot pro-
venir de la cursa armamentista.
- Aprendre a ser i actuar d'una
altra manera.

Educar forma part del preces
de socialització que ens ha de
permetre el coneixement la socie-
tat i qüestionar-ne el funciona-
ment. No hem d'acceptar el que hi
ha establert. O'altra banda. la pau
pot tenir dos significats: pau ne-
gativa. que fa referencia a l'ab-
sencia de guerra o violencia i que
es el significat que te la pau pels
governants; i pau positiva. que fa
referencia a la justicia social i que
s'aconseguirá quan es destrueixi
la violencia estructural.

En definitiva. l'Educació per la
Pau no pot ser una assignatura.
perque el que preten es fomentar
la solidaritat i una activitat recep-
tiva.

Existeixen tres concepcions
de l'Educació per la Pau:

1. Consisteix a donar informa-
ció sobre armamento problemática
del Tercer Món. peró aixó es
educar sobre la pau, no per la
PAU.

2. Intentar fomentar actituds i
capacitats per a la solidaritat.

3. Combinar la informació i
fomentar uns conductes favora-
bles a la pau.

Rafael Grasa va insistir molt en
I'educació per a la desobediencia:

per a aixó s'han de formar perso-
nes critiques amb elles mateixes i
amb el sistema que les envolta.
Va suggerir diferents activitats i
recursos per a treballar aquest
tema.

La xerrada va resultar molt
entenedora i didáctica. i compar-
tim la idea que Rafael Grasa va
expressar al final de la seva
exposició: «No s'ha d'educar per
la pau perque sigui una moda sinó
per evitar el divorci entre escola i
realitat social».

La Cultura a la Catalunya actual:
entre el món rural, urbá i suburbá.

Ignasi Riera. escriptor, regidor
de Cultura de l'Ajuntament de
Cornellá i ficat en mil projectes
culturals. pronuncia una animada
conferencia dins del programa del
TIGRE.

La relació entre els diferents
ámbits territorials está marcada.
sovint, per la imatge estereotipa-
da que es te de cada un d'ells,
mes que no pas per un coneixe-
ment mutu i real deis fenómens
urbans i rurals. Les relacions de
veinatqe, l'anonirnat, la gastrono-.
mia, el lleure, el treball, els cos-
tums. la festa .... foren alguns te-
mes que serviren a Ignasi Riera
per a fonamentar aquesta afirma-
ció inicial. En una segona confe-
rencia. pronunciada a la tarda i
fora del programa del TIGRE. in-
sisti mes en la manca d'un dis-
seny i d'una infrastructura per a
superar el nivell de pobresa cultu-
ral en que es troba Catalunya.

L'Observació a I'Escola. Les Es-
coles-Bressol.

Lourdes Molina. professora de
pedagogia de l'Escola de mestres
de Bellaterra de la Universitat
Autónoma. ha estat una altra de
les persones conferenciants en
aquest 2n. trimestre.

Feu una sessió matinal per als
estudiants de primer curs i dins de
la programació del TIGRE. en la
qual exposá els principis básics
del paper de I'observació a I'aula i Igna51 Riera durant la conferencia
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EXPOSICIÓ
DE DIBUIXOS
PINTURES
FOTOGRAFIES
I POEMES

11 PEA LA PAU hor A L'QTAN
COORDINADORA ANTI~OTAN D'OSONA

Fotograma de "Padre padrone» deis ger-
mans Tariani.

NOTíCIES DE L'ESCOLA

Departament d'Expressions

Funcionen dos cursos d'lnicia-
ció a la Dansa Contemporánia,
organitzats per l'lnstitut de Teatre
i realitzats als locals de l'Escola.
Varen cornencar el 7 de febrer, de
6 a 2/4 de 8 i de 2/4 de 8 a les 9,
i duraran fins a final de curso

Cinema i Educació

Durant aquest 2n. trimestre a
I'escola s'han projectat els films:

- "La taronja mecánica» de
Stanley Kubrick.

- «L'entant sauvage» de Fran-
cois Truffaut.

- «L'arqent de peche- de
Francois Truffaut.

- "If...» de Lindsay Anderson.
D'altra banda, estan previstes

les projeccions de:
- "Padre padrone» deis ger-

mans Tariani.
- «Jonás ... » d'Alain Tanner.
- "El camino de la vida», sobre

la vida i I'obra de Makarenko.

L'Emili a la Universitat

El passat 30 de gener es
presenta L 'Emil! de Rousseau,
editat per EUMO, a la Facultat de
Pedagogia de la Universitat de
Barcelona.

Davant d'una cinquantena
d'estudiants de Pedagogia i de
professors de l'Escola Universitá-
ria de formació del professorat i
de la Facultat, Josep González
Agápito, prologuista de l'edició,
emmarcá I'obra de Rousseau i téu
referencia a la influencia de L'Emi-
ti en els pensadors i educadors
catalans. Presidi i cloque I'acte el
doctor Alexandre Sanvicens, que
posa de manifest la profunditat i
la universalitat de l'obra.

Conseqüéncies de la neu

La nevada del 30 de gener
tinqué greus conseqüéncies per a

tothom. L'Escola Universitária
quedá paralitzada totalment du-
rant cinc dies. Les avaries mes
importants foren I'electricitat i el
teléfon.

Final de trimestre

El 1r. trimestre s'acabá el dia
20 de desembre. L'ambient nada-
lenc imposá un to festiu als dar-
rers dies. Hi haqué representació
deis Pastorets i, com a cloenda,
partit de futbol entre professors i
alumnes. El resultat final fou
d'empat.

Comissió ANTI-OT AN

La Comissió anti-OT AN de
l'Escola ha realitzat els següents
actes a favor de la Pau i el
Desarmament:
- Xerrada informativa sobre 1'0-
TAN a cárrec de Jordi Figuerola i
Enric González, membres de la
coordinadora anti-OTAN d'Osona.
- Exposició d'artistes per la Pau,
muntada per la coordinadora anti-
OTAN d'Osona.
- Ha quedat installada una para-
da de venda de lIibres, postals i
fulletons de Decáleg per la Pau.
- Decoració del vestíbul de l'Es-
cola amb tots els cartells que
demanaven el NO a I'OTAN en la
campanya pel Referéndum. Cal
destacar la decoracíó de la porta
de l'Escola amb i'alIusió a la porta
de sortída de I'OTAN.

Viatges

Els víatges í intercanvís esco-
lars tenen un Iloc de pie dret en el
currículum de l'Escola Uníversitá-
ria. La 3a. setmana de rnarc,
díferents grups d'alumnes i pro-
fessors han viatjat per a conéíxer
altres realítats socíals í educatí-
ves ben interessants.

El viatge mes lIarg es a Hon-
gria í el fan els alumnes de 3r. de
Preescolar (tarnbé alguns de 1r. i
2n.). Allá han tingut ocasíó de
coneixer, entre moltes altres co-
ses, el métode Kodály de pedago-
gia musícal ínfantil. Es dóna la
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casualitat que a Europa Central
es troben amb alumnes i profes-
sors de l'Escola de Mestres d'ES-
KORIAZA, del Pais Basc, de ma-
nera que es podrá fer un nou
intercanvi entre Escoles agerma-
nades en diverses ocasions.

Els alumnes de 3r. de Socials (i
també alguns de 2n.) tornen la
visita que els estudiants de So-
cials d'aquesta escola d'ESKO-
RIAZA realitzaren a Vic I'any pas-
sat. La visita té un ampli ventall de
possibilitats de cara a conéixer
I'entorn socio-cultural, económic,
artistic i escolar de l'Escola de
Mestres basca.

Departament de Preescolar

La professora Maria-Antónia
Canals ha tingut unes sessions
de treball amb els mestres de
I'escola Pompeu Fabra, de Man-
lIeu, sobre la Didáctica de les
Maternátiques al Cicle Inicial.

La mateixa professora ha as-
sistit a Madrid a les Jornades del
MEC sobre Educació Infantil (O a 6
anys).

Carnestoltes

El divendres dia 14 de febrer,
els alumnes de 1r. curs celebra-
ren el Carnaval a l'Escola. Hi
hagué disfresses, xocolata, gres-
ca per a tothorn.

Reciclatge

A l'Escola Universitaria s'im-
parteixen durant tot el curs els
cursos següents de Reciclatge de
Catala: Semipresencial I i 11, Llen-
gua 111, Didáctica 11 i Literatura. Aixi
mateix tindran lIoc a l'Escola els
exárnens de final de curs tant per
als alumnes oficials com per als
lIiures.

Departament de Ciéncies Socials

El Centre de Documentació de
l'Escola ha rebut informació del
fons que té actualment el Con sor-
ci d'lnformació i Documentació de
Catalunya. Així mateíx rebrá de la

Uníversítat de Barcelona els re-
sums de les tesís doctorals.

La professora Gemma Cano-
ves, ha assístit a un Congrés de
Geografia celebrat a Anglaterra
els díes 8, 9 i 10 de febrero

Els alumnes de 2n. curs estan
muntant I'experiéncia de I'elabo-
ració de forns neolítics. Aquesta
activitat forma part de I'assignatu-
ra d'história amb el professor
Cinto Torrents i amb la col-labora-
ció de Walter Cruells, membre del
grup CIAO.

Departament de Filologia

Ha organitzat uns cursos de
Llengua i Ordinador per a mes-
tres, que ha impartít el professor
Josep Tió que han acabat amb
sessions també per a la mainada.
Les professores Maica Bernal i
Carme Rubio també han fet un
seminari de Literatura Infantil per
a mestres d'Escoles Rurals del
Ripollés. Les mestres que han
participat en aquest seminari han
fet una vísita a l'Escola Universi-
taria i a l'Editorial EUMO amb els
seus alumnes.

Departament de Ciéncies

La professora Con sol Blanch
assisti els dies 2, 3, 4 i 5 de febrer
a les Vlllenes. Jornades Interna-
cionals de Didáctica de les Cién-
cies, celebrades a Chamonix. Tin-
gué contactes amb grups de tre-
ball de Vigo i de Sevilla, Laboratori
d'epistemologia i didáctica de la
Biologia de Ginebra, CNRS-París
VII, Centre de didáctica de les
Ciéncies de Roma. Recollí mate-
ríal ínformatíu que quedara díposí-
tat al Centre de Documentacíó de
l'Escola. S'hí troba amb Frances-
co Tonucci, investigador, psicóleg
i educador del centre de Roma, el
qual ens visita els curs passat
durant la setmana d'activitats amb
motiu de la inauguració del curs, i
que s'interessá vivament per la
marxa de la nostra Escola í li
manitestá el desig de realitzar una
nova visita a Vic.

La mateixa professora Con sol

Blanch, juntament amb tres mem-
bres del Seminari Obert de Cién-
cies, participaren a les Primeres
Jornades de Didáctica de Fisica i
Quimica a l'Escola Universitaria
de Mestres de Girona els dies 13 i
14 de Febrer. El professor Josep
Cartañá, de Girona, i la professora
Magda Medor, de l'Escola Univer-
sitárla de Tarragona, els manifes-
taren, també, I'interés de fer una
visita a la nostra Escola.

Informacions Generals

Ha quedat oberta la matricula
per a I'examen d'accés a la Uni-
versitat per a persones més grans
de 25 anys, que quedará tancada
el 14 de Man;:.

De les 66 Beques que es van
demanar a la nostra Escola, n'han
estat concedídes 36 i 30 denega-
des.

El setmanari -Ausona- ha es-
collit I'editorial EUMO com a enti-
tat osonenca de I'any. El lliura- ~
ment de I'atribut tingué lIoc en un .:1
acte celebrat a Manlleu, a la sala
d'actes de la Caixa d'Estalvis
Comarcal de Manlleu, el dia 11 de
rnarc, presidit pel Conseller de
Cultura de la Generalítat, Sr. Joa-
quim Ferrer.

La Directora d'Ensenyament
Primari de la Generalitat de Cata-
lunya, Sara M. Blasi, i la Sra.
Teresa Pijuan visitaren l'Escola
per parlar de la problemática deis
estudis de Post-Grau. En I'entre-
vista mantinguda amb Ricard Tor-
rents i amb el professor Joaquim
Maideu, s'arriba a I'acord d'allibe-
rar durant dues tardes i durant
dos cursos els mestres d'Escoles
Públiques que vulguin assistir a
les classes de música. L'Adminis-
tració concretara els requisits ne-
cessaris per a poder-se acollir a
aquest projecte. Pel que fa al curs
d'idiomes, la nostra escola s'hau-
ria d'adaptar al pla de formació
que la Generalitat ja té a Girona,
Lleida i Tarragona.

Visitaren, també, el Centre de
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Documentació i parlaren del pro-
blema institucional del Centre de
Recursos Pedagógics de Vic.

El 2n. trimestre cornencá el 8
de Gener i s'acaba el 21 de Marc.
Han estat dies festius el 28 de
Gener i el 19 de Marc.

Merce Izquierdo, cap del Ser-
vei de Formació i Perfecciona-
ment del Professorat, man itesta
l'aqrairnent de l'Administració a
l'Escola Universitaria per la col-la-
boració en la realització del FOPI
del Berqueda. Amb ella s'analitza
el nou Decret de Practiques, que
entrara en vigor el curs vinent, i
tarnbé es mantenen contactes per
la possible implantació d'un FOPI
a Osona.

En la darrera reunió de profes-
sors, Cesar Coll, psicóleg i cate-
dratic de la Universitat de Barce-
lona, ex posa els principis psico-
pedagógics fonamentals que con-
formen el disseny curricular per a
I'ensenyament básic a Catalunya,
el qual sera publicat properament,
després d'un Ilarg temps d'elabo-
ració per part d'un grup d'experts,
entre ells, el mateix Cesar Coll.

Cursos i Activitats

Durant el 2n. trimestre han
tingut Iloc a l'Escola els següents
cursos per a mestres:

La literatura infantil al Parvulari:
Organització de la biblioteca de
classe o del racó deis IIibres.
Professora: Maica Berna!.

El diccionari al Cicle Mitja: Analisi
deis problemes i de les dificultats
d'ús i experimentació de noves
propostes.
Professors: Francesc Codina
Maica Berna!.

Les faltes d'ortografia al Cicle
Mitja.
Professora: Assumpta Fargas.

Llengua i informática: algunes

activitats escolars assistides per
ordenador.
Professor: Josep Tió.

La literatura juvenil al Cicle Supe-
rior.
Professora: Carme Rubio.

Preparació d'un itinerari verda-
gueria.
Professor: Ricard Torrents.

Les mesures i el cálcul al Parvula-
ri i Cicle Inicial. Metodologies
concretes i activitats.
Professora: M. Antónia Canals.

Les ciéncies socials en el context
d'Osona.
Professors: Gemma Canovas,
Cinto Torrents i Ramon Sitja.

Models i técniques de treball a
I'aula.
Professor: Antoni Tort.

L'ensenyament del castellá com
a 2a. IIengua.
Professora: Carme Rubio.

Descobrim característiques de
les substancies del nostre entorno
Professora: Consol Blanch.

Foniatria. Educació i cura de la
veu.
Professora: M. Antónia Llinas.

Les IIetres de colors com a recurs
d'aprenentatge de la lectoescrip-
tura. Sessió d'aprofundiment.
Professor: Josep M. Cormand.

Psicomotricitat al Parvulari.
Professora: Rosa M. Terradellas.

Així mateix s'han pronunciat
aquestes conferencies:

Cultura rural, cultura urbana i
cultura suburbana i Reflexions
sobre la cultura catalana actual.
A carrec d'lgnasi Riera.

Les constel-lacions i la seva loca-
lització: la vinguda del cometa
Halley.
A carrec de Raimon Reginaldo.

El cometa Halley.
A cárrec de Sebastia Riera.

Astronomia practica.
A carrec de Raimon Reginaldo.

L'observació a I'escola.
A cárrec de Lourdes Molina.

L'educació per la pau.
A carrec de Rafael Grasa.

Per a finals del trimestre i el
trimestre vinent són previstes les
conferencies següents:

Dins del TIGRE (obert a altres
estudiants i mestres):

L'educació en el IIeure
Dia 14 d'abri!.
A carrec de Joaquim Franch.

L'estudi del medi.
Dia 20 de rnarc.
A cárrec de Pilar Benejam.

Qué són els equips d'Assessora-
ment Psicopedagógic?
Dia 17 de rnarc.
A carrec deis membres de I'EAP
d'Osona.

Educació per al consumo
Dia 12 de maigo
A carrec de Josep Roquer.

Fora del TIGRE:

Adolescéncia i educació sexual.
A carrec d'Eudald Maideu.

Personalitat i educació.
A carrec de Rafael Torrubia.

Presentació del Ilibre: Quiero
aprender; dame una oportunidad.
A cárrec de I'autora Nelida Garcia.



població, la situació laboral, el
nivell d'instrucció, ...

Les érees urbanístiques homo-
qenies:

És la sintesi de tots els treballs
d'informació i presenta totes les
zones amb el grau d'homogene"itat
urbanistica suficient per justificar
diferents tractaments especifics.

Miramarges

EXPOSICIÓ

Pla Especial de Protecció i Millo-
ra del Centre Históric de Vic.
Casa Balmes.

Del 14 de desembre de 1985 al
26 de gener de 1986, han estat
exposats al públic els treballs
gráfics basics del «Pla Especial
de Protecció i Millora del Centre
Históric de Vic», elaborats per
I'equip que coordina I'arquitecte
Miquel Surinyach i Pla, de l'Ofici-
na Técnica de l'Ajuntament de
Vic. Aquests materials gráfics,
junt amb la documentació escrita
(es poden consultar a l'Oficina
Técnica de l'Ajuntament), comple-
ten els del -Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitec-
tónic» (sector fora muralles), ex-
posats I'any 1982 a l'Escola
d'Arts i Oficis i publicats recent-
ment per la Generalitat. Aquesta
voluminosa publicació fou presen-
tada el passat dia 4 de febrer a la
Casa Balmes, com a cloenda
oficial de I'actual exposició.

L'exposició tenia un gran inte-
rés pedagógic, ja que aquestes
investigacions aporten una infor-
mació valuosa i extensa, i possibi-
liten un coneixement més complet
i documentat del nostre entorn
sócio-cultural: geográfic, históric,
artistic, sociológic, etc.

L'exposició fou visitada el 9 de
gener per un grup de professors
de l'Escola, i el 21 de gener pels
alumnes de 2n. i 3r. de Socials.
Totes dues visites foren comenta-
des per Miquel Surinyach. El 29
de gener, i grácies a la prórroga
que ens fou concedida, vam poder
visitar-la, durant tot un mati, amb
eis 3 grups de primer curs i vam
fer un petit itinerari dins el Centre
Históric. Com a conseqüéncia de
la visita, un grup d'alumnes esta
treballant alguns materials, els
estudia i intenta de trobar possi-
bles aplicacions didáctiques, com
itineraris histórics -per veure I'e-
volució de la ciutat- o maquetes .
topográfiques de situació.

L'exposició tenia 15 móduls,

on s'analitzaven d'una manera
gráfica (la documentació es a
l'Oficina Técnica) tots els aspec-
tes estudiats en aquesta investi-
gació sobre el Centre Históric.

Destaquem els següents:
La formació del Centre Historie

de Vic:
Aquest primer módul, un deis

més interessants, ens dóna una
visió de la formació del Centre
Históric de Vic, considerant les
époques clau del creixement de la
ciutat des d'un punt de vista de
morfologia urbana.

Els antecedents i el Patrimoni
erqueoloqic:

Mitiancant plánols i fotogra-
fies, ens presenta les zones on
s'han fet les troballes més impor-
tants, distingint quatre nivells se-
gons la quantitat i importáncia. La
valoració de les troballes es troba
en I'informe «L'área arqueológica
de la Ciutat de Vic i el seu entorn»,
estudi fet per membres del CIAO
(Centre d'lnvestigacions Arqueo-
lógiques d'Osona).

L 'evolució deIs estils arquitecto-
nics al Centre Historie:

A partir d'un eix cronológic,
ens situa en el temps els elements
construits que han perdurat fins a
I'actualitat i els estils arquitecto-
nics que els han anat conformant;
aixó ens permet fer el seguiment
de la construcció i de I'evolució
deis edificis més representatius.

Anélisi de l'esttucture urbana al
Centre Historie de Vic:

Són representats, en diferents
colors i trames, els principal s
elements que configuren I'ús ac-
tual del centre históric: el régim de
propietat, I'estat de conservació,
l'alcada de I'edificació, I'ús de la
planta baixa i la densitat d'ocupa-
ció.

Anéiisi de l'estructure social al
Centre Historie de Vic:

Contempla, a través d'estadis-
tiques i gratiques, un seguit de
factors que ens informen sobre
les condicions sócio-culturals
deis habitants d'aquest espai
urba: la distribució i la densitat de
població, els comportaments de-
rnoqráfics, I'origen geogratic de la
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I A o JA SAPS QUE ÉS...?

Conveni de col-laboració entre
I'Escola i el Centre d'lnvestiga-
cions Arqueológiques d'Osona

L'Escola ha signat un nou
conveni de col-Iaboració amb el
Centre d'lnvestigacions Arqueoló-
giques d'Osona. No és el primer
contacte que hi ha amb aquesta
entitat. EUMO Editorial és I'em-
presa editora de COTA ZERO. El
conveni és, doncs, una ampliació
de col-laboracions entre les dues
entitats: a les activitats docents
de l'Escola i als treballs de promo-
ció i difusió de les activitats
arqueológiques del CIAO.

El Centre d'lnvestigacions Ar-
queológiques d'Osona apleqa un
collectiu de professionals de I'ar-
queologia osonenca, que cobrei-
xen prácticament tots els horit-
zons culturals, amb la voluntat de
coordinar els esforcos de cada un
deis grups d'investigació que I'in-
tegren.

Nasqué amb motiu del Xlé.
Sympósium de Prehistória i Ar-
queologia Peninsular realitzat a
Vic I'any 1982. Col-laborá a orga-
nitzar-Io i muntá una exposició
que, amb el títol El poblament antic
a Osona. Darrers treba/ls arqueoló-
gics, volia donar a conéixer els
resultats d'interpretació cultural
obtinguts com a conseqüéncia de
les darreres campanyes arqueo-
lógiques realitzades a la comarca.
Aquesta exposició fou itinerant i
fou presentada a diversos pobles
de la comarca (Vic-Manlleu-Se-
va-Centelles-Sant Quirze de Be-
sora-Olost de Llucanes) i també
al Museu d'Arqueologia de Giro-
na, a Sant Pere de Galligans.

Aquesta exposició anava
acompanyada d'un cicle de confe-
réncies, fetes per membres del
CIAO, amb la finalitat de poder
establir un diáleg amb la població

perqué en fes una valoració més
objectiva.

Com a conseqüéncia deis con-
tactes de diversos membres del
Centre amb les autoritats cornpe-
tents en urbanisme a la ciutat de
Vic, s'iniciá I'any 1983 una via de
diáleg amb I'objectiu de poder
obtenir una representació de I'ar-
queologia en la planificació urba-
na. Fruit d'aquesta col·laboració,
ha estat I'elaboració de I'informe
L 'área arqueológica de la ciutat de
Vic i el seu entorn, que pretén de
ser una eina de treball per als
urbanistes i un pas previ per
poder aconseguir una arqueologia
preventiva a les ciutats. En aquest
sentit, el Centre organitzá I'any
1983 una taula rodona sobre
ARQUEOLOGIA URBANA I PATRI-
MONI. Problemática sobre la seva
recuperació i defensa, amb la parti-
cipació de representants de la
Generalitat de Catalunya, arqui-
tectes, aparelladors, técnics mu-
nicipals i arqueólegs. Les conclu-
sions i les aportacions sobre
aquest tema conformen el primer
número de COTA ZERO. Revista
d'Arqueologia i Ciéncia . Aquesta
revista, impulsada per membres
del CIAO, pretén d'ésser portaveu
del Centre i plataforma per influir
en temes d'investigació arqueoló-
gica al nostre país. D'altra banda,
busca col-Iaboracions interdisci-
plináríes amb d'altres camps pro-
fessionals, sobretot artístics i
plástics, amb la doble finalitat
d'enriquiment i de difusió í valora-
ció social de la própia arqueolo-
gia. "A través de COTA ZERO vo-
lem donar a conéixer els treballs
puntes tant en la investigació com
en metodologies i pensament, i
dins la revista cal que hi hagi tot el
que creiem que representa el nos-
tre temps. Aixó és permés perqué
I'únic actiu financer és la propia
energia i aquest producte innova-
dor no voldríem que fos minoritari,
malgrat que I'oferta cultural públi-
ca i la institucional així ho vul-
quin.. El futur del CIAO, doncs, es
parallel al de COTA ZERO i vol
participar en el desenvolupament
d'una cultura cosmopolita.
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L'adscripció de I'E. U. a la Univer-
sitat de Barcelona

És la figura juridica que vincula
l'Escola a la Universitat, i que
expressa el carácter universitari
oficial deis estudis que s'hi impar-
teixen i deis títols que s'hi expe-
deixen. Amb altres paraules, la
Universitat i, en representació
seva, el Rector, avala I'activitat
docent de l'Escola rnitiancant un
Delegat Universitari i I'aprovació
del professorat (<<Veniadocendi»)
i del pla d'estudis.

L'adscripció es concreta en un
Conveni de cof.!aboració académi-
ca que I'any 1980 varen signar el
Rector Badia i Margarit, d'una
banda, i I'alcalde de Vic, i alhora
President de la Fundació Univer-
sitária, Ramon Muntanyá, de l'al-
tra. El conveni regula la matri-
cula, les hores lectives i el nombre
d'alumnes. És un conveni del tot
insuficient, signat a la baixa, que
diuen els politics. Caldria revisar-
lo en vista deis Estatuts de la
Universitat i, sobretot, amb una
visió més generosa del que repre-
senta l'Escola de Vic com a centre
universitario

La Fundació Pública Universitaria

És un organisme públic, es a
dir, municipal, de l'Ajuntament de
Vic, creat per a incidir des de
I'administració local en la politica
universitária de la ciutat i, per
extensió, en la de la Generalitat.
Aquesta mena d'organismes es
defineixen per la seva finalitat. La
finalitat de la Fundació Pública
Universitária de Vic és coordinar
els centres existents (Magisteri,
Infermeria, Teatre) i promoure la
creació de nous estudis universi-
taris. Vic ha de tornar a ésser una
ciutat universitaria, es a dir, ha
d'oferir la possibilitat d'estudiar-hi
unes quantes carreres de primer
cicle. Peró, tot i que hi ha les
condicions per a tirar endavant el
projecte, ni la Generalitat ni la
Universitat no semblen tenir cap
pressa. La Fundació Pública Uni-
versitária ha d'actuar davant de

les autoritats polítiques i acadé-
miques perqué no es freni el
procés engegat d'ampliació deis
estudis universitaris a Vic.

Serveis Territorials

Són I'organisme que s'encar-
rega d'executar totes les disposi-
cions determinades, planificades,
orientades i controlades per les
diverses Direccions Generals,
que, juntament amb la Secretaria
General, formen el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya (Serveis Centrals),
en cada una de les zones del
territori de la seva competéncia,
en el nostre cas: el Principat de
Catalunya.

Abans que Catalunya tingués
competéncies sobre ensenya-
ment, I'escola depenia del «Minis-
terio de Educación y Ciencia»
que, des de Madrid (Serveis Cen-
trals), dirigia la politica educativa
que era aplicada per les diferents
«Delegaciones Provinciales» del
MEC. Obtingudes les competén-
cies, en un Decret del 1981 la
Generalítat regula les funcions
deis Serveis Territorials que
substitueixen aquel les Delega-
cions Provincials. No es tan sois
un canvi de nom. La filosofia
inherent a la nova estructura es la
d'avancar en la descentralització,
d'acostar els serveis als adminis-
trats i de desburocratitzar els
aparells centrals. No es el mateix
delegar funcions que descentra-
litzar. D'altra banda, el concepte
«provincial» es substituit pel de
«territorial». És a dir, fins que no
es promulgui la nova lIei d'Orde-
nació del territori, Catalunya está
dividida en provincies. Per aixó el
decret del 81 diu que I'organitza-
ció deis Serveis Territorials es
provisional, en espera d'una nova
divisió del territori diferent de la
provincial. Darrerament, peró,
s'ha intentat reestructurar els
Serveis Territorials acostant-Ios
més a les regions que es crearan
i abandonant de forma paulatina
I'estructura administrativa provin-
cial. Aquesta nova divisió s'ha fet

en els Serveis Territorials de Bar-
celona, a causa del volum d'ac-
cions que ha de desenvolupar:
especialment tot alió que fa refe-
réncia a concursos de trasllat,
adscripció del professorat, es a
dir, tota la maquinaria administra-
tiva que, com se sap, és ingent.

Aixi, en Decret 304/1985 del
17 d'octubre de 1985 es creen els
Serveis Territorials de Barcelona
1: Ciutat , els Serveis Territorials
del Vallés Occidental i Baix L10-
bregat i els Serveis Territorials de
Barcelona 11:comarques. La co-
marca d'Osona és inclosa en
aquests darrers que tenen preví-
sionalment la seu a Barcelona. La
podrien tenir a Vic? És una
possibilitat de la qual es cornenca
de parlar.

Fundació Pública Municipal
per als Estudis Universitaris a Vic
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Modalitat de Practiques i nombre
d'estudiants. Curs 85/86

FOPIS-Berguedá (5 dies al co-
rnencarnent de curs i 1 dia a la
setmana durant tot el curs).

Al Cicle Inicial: 18
Ciencies, CicJe Superior: 18

Experiencia d'escoles petites
(una estada intensiva i 1 dia a la
setmana durant tot el curs).

Total: 5

Relacionades amb I'EAP (Cada
dia al matí o a la tarda durant tot el
curs).

Total: 5

Centres amb característiques pe-
culiars (Estada habitual d'un mes
i mig).

Escola d'Adults: 2
Centre d'audíció i Ilenguatge EL
CRALL: 1
Centre de protecció de menors
Centre Obert: 1
Centre de protecció de menors
Casa Moreta: 1

L'informe que presentem es
d'elaboració propia, a partir de les
dades de la secretaria de Prácti-
queso

Hi trobarem el tant per cent
d'estudiants de Practiques per
comarques, el nombre d'escoles
tutores, dividides entre privades i
públiques, tarnbé. per comarques,
del curs 85-86; en un altre apartat
podem veure I'evolució des del
1980 fins el 1986, del nombre
d'escoles i estudiants per comar-
ques; per últim fem constar les
diferents modalitats de practiques
que hem dut a terme enguany, a
mes de les habituals.

Per la lectura d'aquestes Figu-
res i Taules, cal tenir en compte

els aspectes següents:
· La participació al FOPI del

Berguedá durant els cursos 84/85
i 85/86.

· L'elecció de l'Escola-tutora
sempre I'ha feta I'estudiant d'a-
cord amb les seves convenién-
cies.

· A les gráfiques d'evolució
nornés hi fem constar les comar-
ques que han estat mes constants
durant aquest període de temps.

· La informació respecte de les

comarques que han intervingut de
forma esporádica, la podem trobar
a la Taula general de dades
d'evolució.

. Les dades sobre el curs
86/87, que pose m en la gráfica
d'evolució del nombre d'estu-
diants volen ser una projecció de
futur a partir de la seva proceden-
cia geográfica.

. El tercer curs de I'any 80/81
tenia un nombre molt reduit d'a-
lumnes.

FIGURA 1
Distribució d'escoles de practiques privades i estatal s per comarques
(en n. absoluts) 1985-1986.
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FIGURA 2
Distribució del nombre d'estudiants en práctiques per comarques (en
%) 1985-1986.
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FIGURA 3
Evolució del n. d'estudiants de práctiques per comarques 1980-1987
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FIGURA 4
Evolució del n. d'escoles de practiques per comarques. 1980-1986.
n. escales
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TAULA 1
Taula general d'evolució del n. d'Escoles- Tutores
practiques per comarques. 1980-1986/87.

d'estudiants de

s-=""CURS TUTORES DIANTS

COMARQUE 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87

OSONA 42 118 47 148 45 149 46 137 45 127 52 125 116

BAIXA CERO 1 1 2 4 2 5 2 3 2 3

BAGES 1 1 6 8 8 8 5 9 7 13 6 13 11

BERGUEDA 4 4 5 5 4 4 3 4 16 23 20 34 9

BARCELONES 1 1 3 3 6 7 2 2 1 1 20

LA SELVA 1 1 1 1

RIPOLLES 3 9 9 14 10 22 9 21 9 14 10 14 16

V ORIENT 1 1 12 13 4 4 3 3 15

GIRONES 1 1

MARESME 1 1 1

LA GARROTXA 2 2 3 4 1 2 3

V OCCIDENT 1 1 3 3 2

ALT EMPOR 1 1 1 1 1 1 1 1

ANDORRA 2 4 2 4.
GARRAF 1 1

BAIX LLOBR 1 1 1

ANOIA 1 1

ALT PENED 1 1
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aUE PASSA A LA COMARCA?

Canvis a la Inspecció d'EGB a la
nostra comarca. L'inspector J. A.
Pérez ha deixat la zona 20, que és
la part d'Osona nord. El substi-
tueix Luciano Nuñez, fins ara
inspector de la zona 48, que
comprén Vic ciutat i Osona sud.
D'aquesta zona se n'ocupara Za-
carias Aznar. Tots dos inspectors
varen ser a la nostra Escala
recentment.

La Cambra de Comen; fou
invitada a formar part de la Funda-
ció Publica Universitaria de cara a
impulsar la creació de l'Escola
d'Estudis Empresarials. D'altra
banda, la mateixa Cambra de
Cornerc ha fet una enquesta als
empresaris demanant-Ios les es-
pecialitats que creuen que hauria
d'oferir I'esmentada Escala. La
mostra d'especialitats era la se-
güent: Cornerc Exterior, Tributa-
ció, Análisi Comptable, Régim so-
cio-juridic de I'empresa, Financa-
ment i Inversió.

L'Escola Pública Fortiá Sola,
de Torelló, ha presentat un recurs
al Sindic de Greuges en vista de
la desatencio que mostra el
Departament d'Ensenyament a
les seves demandes que sigui
atesa la condició d'escola catala-
na que té des de l'any 1980, quan
tots els mestres eren catalans, i
que ara es veu lesionada, perqué
dencá de dos anys tenen mestres
que no solament no tenen fet el
reciclatge, sino que, en alguns
casos, no tenen ni tan sois un
minim de coneixement del catalá.
En l'escrit presentat recorden que
la seva tasca de catalanització es
veié premiada l'any passat amb la
concessió del premi Baldiri Re-
xach.

Les conseqüéncies de la ne-
vada del dia 30 de gener es
deixaren sentir també en la mar-
xa de les escales. Moltes estigue-

ren parades per manca de Ilum,
calefacció, etc., durant una set-
mana, i alguna, fins i tot més dies.

A finals de febrer, uns deseo-
neguts assaltaren l'escola de
Calldetenes. Com que no trobaren
res que els interessés, es limita-
ren a ocasionar considerables
destrosses: vidres trencats,
fitxers i mobles per terra, etc.

El Grup de Mestres d'Osona
(GMO) va duent a terme les
diverses activitats que tenien pre-
vistes. La circular que aparegué
el desembre de 1985 conté la
relació deis Seminaris i Grups de
Treball que funcionen aquest
curso Cal destacar les xerrades
sobre «L'Estatut del Protessorat»
i sobre la "LODE».

Una dotzena de mestres d'O-
sana assistiren a les Jornades
deis Moviments de Renovació Pe-
dagógica de Catalunya, celebra-
des a Lleida. En aquestes Jorna-
des, els Moviments es constitui-
ren -en Federació; i Ramon Sitia
forma part de la nava junta.

Recordem que tothom que es-
tigui interessat a participar en el
G.M.O. pot adrecar-se cada di-
vendres de 6 a 8 al Centre de
Recursos Pedagógics d'Osona.

Les Escoles-Bressol de la co-
marca d'Osona, malgrat no tenir
encara una organització o col-lec-
tiu estructurat, s'han reunit durant
les ultimes setmanes per tal d'es-
tudiar les possibles disposicions
que, en relació a les titulacions i
qualificació professional del pro-
fessorat, l'Administració pensa
promulgar; d'altra banda, algunes
educadores assistiren a les Jor-
nades d'abast estatal que sobre
l'Escola-Bressol es realitzaren a
Murcia (12-13-14 desembre de
1985, "V Congreso de escuelas
infantiles»), i n'informaren a les
seves companyes.
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L'ESCOLA OBRE LES PORTES

1r. Col-loqui sobre Verdaguer

El sentit del 1r. Cot-toqui sobre
Verdaguer que es celebrará els
primers dies d'abril és actua/ítzar
els estudis verdaguerians. En
I'estudi del més gran escriptor
catala del segle XIX hi ha hagut
una doble ruptura: una de gene-
racional, que ha fet que els verda-
gueristes histories necessitin avui
el relleu de nous estudiosos pro-
cedents de les noves promocions
universitáries; i una altra d'institu-
cional, que ha tingut Verdaguer
allunyat de la Universitat. La parti-
cipació anunciada en aquest 1r.
Cot-toqui assegura ja que I'interés
per Verdaguer tornará les coses a
lIoc. Unes 25 comunicacions i
ponéncies d'estudiosos veterans i
novells, procedents de la Univer-
sitat o de fora, poden representar
la renovació deis estudis sobre
Verdaguer i I'increment de la re-
cerca literaria que s'havia pospo-
sat a la recerca biográfica.

El Coi-loaui és monográfic: 1'0-
bra épica de Verdaguer, en parti-
cular L'Attentide i Canígó, que va
aparéixer ara fa cent anys. La tria
del tema té la intenció d'orientar
la' recerca cap a les obres poéti-
ques més ambicioses de Verda-
guer. Peró hi ha el propósit de
celebrar periódicament -cada
dos o tres anys- unes sessions
d'intercanvi de recerques sobre
els diversos aspectes d'una obra
tan rica que és a I'origen de la
represa moderna de la lIengua
literaria i de la poesia catalanes.

Durant el Cot-loqul tindran Iloc
2 exposicions monográfiques:
- al Temple Romá, Edicions de
Canígó i documents de la restau-
ració de Ripoll.
- a l'Escola Univ. Balmes, Obres
épiques de la literatura universal.

La Coral «Caniqó» oferirá un
concert de música per a Cor i per
a Solistes sobre poesies de Ver-
daguer i l'lnstitut del Teatre pre-
sentará un muntatge escénic so-
bre textos del poema canigonenc.

La cloenda tindrá Iloc a Barce-
lona i s'hi presentará el lIibre
miscel-lani Estudís sobre Verda-
guer, de Josep M. de Casacuber-
ta, el verdaguerista més il-lustre
deis darrers anys.

El fet que la seu del 1r. Col-lo-
qui sigui Vic representa una reno-
vada vinculació del poeta amb el
seu lIoc d'origen; i que I'organitzi
l'Escola Universitária conjunta-
ment amb les Universitats de
Barcelona ha de significar que
Verdaguer esdevingui un autor
d'aquells que anomenem clás-
sics, és a dir, definitivament ac-
tuals. Sense, dones, els apassio-
naments estérils que la seva tra-
iectória va despertar entre els
contemporanis i amb I'actualitat
permanent que tenen les arrels
deis arbres que floreixen cada
primavera.

1r. Sympósium sobre
I'Ensenyament de les Ciéncies
Naturals

Organitzat pel Departament de
Ciéncies de l'Escola Universitária
en collaboració amb ensenyants
de Ciéncies Naturals de diferents
nivells de la Comarca, té dos
objectius fonamentals: difondre
tots aquells treballs que, basats
en la planificació i experimentació
de cada dia, es fan en els dife-
rents nivells i centres d'ensenya-
ment del nostre país, treballs que
dífícílment són coneguts fora de
l'árnbit del propi centre, de vega-
des perqué els mateixos autors
els infravaloren i d'altres vegades
perqué no tenen els mitjans ne-
cessaris per a fer-Ios públics.
D'altra banda, voldríem establir la
celebració periódica d'unes jorna-
des de treball, intercanvi i valora-
ció d'activitats.
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El comité organitzador, consti-
tuit el gener de 1985, está format
per membres de tots aquells cen-
tres i entitats que, en un grau o en
un altre, intervenen en la formació
inicial o permanent deis ense-
nyants de Ciéncies Naturals del
nivell educatiu que sigui.

El Sympósium es celebra del
12 al 15 de Marc dins del calenda-
ri escolar i al final del 2n. trimes-
tre. Entenem que la formació per-
manent ha de ser una activitat
normal deis programes del curs
académico Altrament, fácilment se
la considera un aspecte sense
massa importáncia. Hem escollit
el segon trimestre perqué ens
sembla que és el menys proble-
mátic a nivell d'organització i el
més productiu a nivell académico

Vet aci un esbós del programa:
Cada dia estará destinat a un

tema diferent:
- Dia 12: Activitats fora de I'es-
cola.
- Dia 13: El treball interdiscipli-
nari.
- Dia 14: Els continguts i la di-
dáctica.
- Dia 15: 7 sortides per la Catalu-
nya Central, subratllant els conei-
xements i les possibilitats didácti-
queso

Cada dia es presentaran les
comunicacions sobre el tema, que
han estat publicades per l'Edito-
rial EUMO i que seran lIiurades als
assistents del Sympósium el 1r.
dia, i hi haurá una ponencia
central sobre projectes o activi-
tats d'interés remarcable. Es
crearan, també, grups de treball a
I'entorn de diversos temes d'en-
senyament que tinguin una pro-
blemática especial.

Els guions de les sortides han
estat també publicats en el lIibre
Sortides de camp: 7 itineraris per la
Catalunya Central que será, també,
entregat als participants.

Els assistents al Sympósium
rebran, també, un exemplar del
Ilibre Les Zoocecídies de les plan-
tes a Catalunya d'Antoni Vilarrubia
que ha estat reeditat amb motiu
de I'homenatge que juntament

amb l'Ajuntament de Vic será
retut aquests mateixos dies als
germans Vilarrúbia de Torrelle-
breta en la persona de Joaquim
Vilarrúbia.

Finalment, pel que fa a xifres,
tenim:
- Nombre total d'assistents: 490
- Lloc de treball en I'ensenya-
ment:

Cicle inicial d'EGB: 13
Cicle mitjá d'EGB: 33
Cicle superior d'EGB: 85
Institut Batxillerat: 175
Formació Professional: 28
Universitat: 38
Escala de la Natura: 25
Estudiants Magisteri: 47
Estudiants de Facultat: 9
Altres: 37

- Nombre de Comunicacions: 62
- Assistents a les sortides: 225
- Pressupost global: 3.550.000
ptes.
- Qüota d'inscripció: 3000 ptes. +
1500 per participació a la sortida.
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EUMO EDITORIAL

La necessitat que té el rnestre
de disposar d'elements de suport i
de posada al dia per poder dur a
terme la seva tasca d'estimular la
capacitat d'aprenentatge i la
creativitat deis alumnes d'acord
amb els seus interessos i neces-
sitats, va fer néixer la col-leccíó
Didáctica de l'Editorial EUMO.

Hi ha un seguit de temes que,
per diversos motius, no es troben
prou aprofundits en manuals i
Ilibres de text i que ja de per si
requereixen un tractament espe-
cific i acurat. I n'hi ha d'altres que
ni tan sois no es mencionen als
manuals escolars i que en d'altres
1I0cs són tractats sense un enfo-
cament de treball per a I'escola.

Els Ilibres de la collecció Di-
dáctica volen fer una aportació
específica sobre aquests temes
amb un plantejament teóric í prac-
tic alhora.

Els titols amb qué compta
actualment són: Botánica: Itinerari
de Bellmunt; El Material Escolar;
Práctiques d'expressió i comunica-
ció; Els Titelles a t'escole; Del plaer
de lIegir al joc d'escriure; Guia
práctica de les roques sedimente-
ries; Básic 1, primer pas cap al món
de la informática; L 'Orientació vo-
cacional a t'escote i Sortides de
Camp: set itineraris per la Catalu-
nya Central.

Hi ha en preparació El Cinema
a I'escola.

Novetats d'aquesta col-Iecció

L 'orientació vocacional a l'escote.
Maria l.luisa Rodríguez í Moreno

El replantejament i la renova-
ció de I'orientació professional en
el nostre context educatiu estan
justificats tant per la complexitat
del món laboral que fa que l'esco-
la hagi de preparar els joves per a
enfrontar-se amb la vida profes-
sional futura, com per la influéncia
que la preparació professional
tindrá en el desenvolupament vo-
cacional deis adolescents, que
hauran d'estar en condicions

d'establir els nexes entre els
requisits professionals i el seu
propi potencial a l'hora de fer una
decisió.

Fins ara s'han descurat els
aspectes vocacionals en els pro-
grames instructius, quan es ben
ciar que la formació integral in-
clou, també, com proposa I'autora,
I'atenció a les necessitats educa-
tivo-vocacionals i personals-so-
cials per tal d'afavorir la creació
d'infraestructures que permetin
I'anticipació vocacional i la presa
conscient de decisions.

Sortides de camp: set itineraris per
la Catalunya Centr.al, 1r. Sympó-
sium sobre l'Ensenyament de les
Ciéncies Naturals

Anar d'excursió, dur a terme
un treball de camp o simplement
fer una sortida per tal d'apropar
els estudiants deis diferents ni-
vells a I'entorn natural per conei-
xer una realitat concreta o per
plantejar una situació nova, és,
cada vegada mes, un element
quotidiá en el procés d'aprenen-
tatge ..

Aquest Ilibre, a mes de ser útil
als amants del nostre medi natu-
ral, s'insereix en el preces d'apre-
nentatge amb una doble intenció:
d'una banda, servir de guió de
treball durant la sortida duta a
terme i, de I'altra i més important,
que pugui ésser utilitzat per pro-
fessionals de I'ensenyament com
a font d'informació per preparar i
organitzar diferents activitats en
els medis tractats.

L'ORIENTAClÓ VOCACIONAL
A L'ESCOLA

Eumo Editorial

SORTIDES DE CAMP
5(>1 Itlnefcms per la Calalunya Central

:.....

Eumo Editorial


