
Vic, desembre 1986

--'-,ea••••--en'-Q)
>--e:::l
ea-Oa...~

en
Q)

E-ea
al
ea

-
Q)

"'C
Io-••••
Q)--••••:::s
al

VIES DE FORMACIÓ

La formació permanent es un
ámbit educatiu que compta amb
models molt variats i on s'acurnu-
len un gran nombre d'experién-
cies sovint poc valorades o insufi-
cientment aprofitades. Les trans-
formacions que hi ha hagut en
aquest camp durant els últims
anys han estat considerables. El
reciclatge o formació permanent
havia estat durant molt de temps
un terreny particular que depenia
només de la voluntat individual de
posar-se al dia, básicament, en
les Escoles d'estiu, en un moment
precís que contrastava amb una
atonia generalitzada pel que fa a
una concepció més col lectiva de
la formació. Les mateixes Escoles
d'estiu han passat per diferents
fases i han tingut lIeugers viratges
en la seva orientació, constituint
sempre, peró, una vigorosa reali-
tat. El paper deis ICE, sense
deixar de tenir un pes específic en
la formació permanent en I'ámbit
catalá, també ha variat. La Inspec-
ció s'ha afegit al criteri generalit-
zat que la formació del professo-
rat es el motor básic per a la
millora de les escoles i procura
reconduir antigues reunions fis-
calitzadores i burocratitzadores
cap a treballs més profitosos. La
Universitat, per la banda de les
Escoles Universitáries i Facultats,
ha eixamplat de forma significati-
va I'oferta d'estudis de post-titu-
lació, una via específicament uni-
versitária de cara a un "aggiorna-
mento» definit i estructurat i que
constitueix una plataforma de Ili-
gam entre la formació inicial i la
formació permanent. L'Adminis-

tració pública rnitiancant expe-
riéncies molt acotades com el
FOPI -que esperem que arribi
aviat a Osona- ha incidit en la
formació en horari lectiu, una
reivindicació pendent, encara que
no sigui la panacea del reciclatge.
Hi ha també propostes de forma-
ció del professorat des de I'admi-
nistració local, deis diversos mo-
viments de mestres, associa-
cions ... No es desprén, pero, d'a-
quest conjunt de vies per a la
formació un dibuix definit i val a dir
que tampoc no és una problemáti-
ca específica del nostre context.
En el Ilibre recentment publicat
Chi aggiorna chi? els pedagogs
italians Mazzoli i Sacchetto asse-
nyalen: "Di fatto, il fenomeno
aggiornamento risulta un puzzle
tutt'altro che coerentemente corn-
ponibile, caracterizzandosi propio
per una notevole disomogeneitá
delle parti che lo compongono. Si
tratta di una disomogeneitá non
solo formale, ma sostanziale che
riguarda sia le domande e le
proposte di aggionarmento che le
strategie di risposta e gli obiettivi
che con I'azione formativa ci si
propone.» (De fet, el fenonem
"aggiornamento» resulta un puzz-
le que no hi ha manera de com-
pondre coherentment, justament
perqué es caracteritza per una
deshomogeneitat notable de les
parts que el componen. Es tracta
d'una deshomoqeneitat no sola-
ment formal sinó també substan-
cial que afecta tant les demandes
i propostes d' "aggiornamento»
com les estratégies de resposta i
els objectius que se'ns proposen
amb I'acció formativa),

A I'hora de redefinir i planificar
les propostes de formació perma-
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nent que una Escala Universitaria
preten de realitzar conve, per tant,
tenir present aquest marc multiva-
riat.

En aquest sentit, durant molt
de temps s'ha distingit entre reci-
clatge permanent dut a terme al
Iloc de treball o en el territori
proper al centre escolar del mes-
tre i la formació permanent que es
realitza fora del territori assistint a
cursos, jornades o a la mateixa
Universitat. En el nostre cas, pel
fet de ser un centre universitari
que a la vegada te un context
territorial torea concret, les pro-
postes de formació permanent del
professorat han de cobrir les dues
vessants. Durant els primers
anys, l'Escola oferia un ampli
ventall de cursos i seminaris que
amb el patrocini de I'ICE dotaven
la comarca de recursos de reci-
clatge ates que, a part de 1'«Esco-
la d'estiu» anual, durant el curs
academic no hi havia practica-
ment altres possibilitats. Els can-
vis positius que s'han produit en-=- els darrers ternos han possibilitat

~ que des de moviments de mes-
tres, inspecció i ajuntaments s'or-
ganitzin tarnbé cursos de formació
permanent. Per tant, l'Escola con-
tinua colIaborant amb aquestes
entitats en totes les propostes de
formació -cal recordar que i'Es-
cola d'estiu es organitzada per
l'Escola Universitaria i els movi-
ments de mestres de la zona-
que es puguin realitzar. D'altra
banda, peró, el carácter universi-
tari ens compromet a oferir vies
própies i especifiques de formació
del professorat que passen fona-
mentalment pels cursos de post-
titulació i per aquells cursos espe-
cialitzats que, des de la perspecti-
va universitaria, es creuen neces-
saris. Aquest es el doble cami que
des d'una concepció territorial i
universitaria de I'educació es pre-
ten de seguir de cara a potenciar
el debat cultural, la reflexió peda-
gógica i la recerca didáctica al
mes alt nivell possible.

NOVES EXPERIENCIES

El pla especial, a tot gas

Finalment i despres d'una llar-
ga Iluita, s'ha obert una via de
titulació per al personal que pres-
ta serveis a les Llars d'lnfants. Tal
com preve u I'ordre de juny del
1986 de la DGEU, les vies de
titulació son les següents:

a) Cursos d'idoneüzació per a
aquelles persones que acreditin
cinc anys d'experiencia, com a
minim, i tenir, a mes, quaranta
anys.

b) El Pla Especial de Formació
del Professorat d'EGB a I'espe-
cialitat de Preescolar, al qual es
podran acollir les persones que,
després d'accedir a la Universitat
(prova de majors de 25 anys, FP,
COU) reuneixin els requisits se-
güents:

- estar en actiu en una Llar
d'lnfants.

- acreditar 5 anys d'experien-
cia professional, com a minim,
amb infants fins a 6 anys.

- esser acceptades per una
Comissió de Selecció.

L'Escola Universitaria Balmes,
de Vic, ha optat per aquesta
segona via d'intitulació, peró, cal
dir-ho, ha estat una lIarga i inaca-
bable prova de foc, ja que fins
pocs dies abans de cornencar el
curs viviem encara amb la insegu-
retat de si hi hauria prou gent per
a poder-lo realitzar o no (necessi-
távern un minim de 18-19 perso-
nes).

Ara, en aquests moments, tot
va endavant. El primer curs (únic
que es fa aquest any) compta amb
23 persones, totes elles proce-
dents de localitats molt diverses:
Gironella, Roda de Ter, Molins de
Rei, Sant Joan Despí, Puiqcerda,
Sant Quirze de Besara, Centelles,
Esparraguera i Vic.

La manera com aquestes per-
sones han accedit a la Universitat
es molt diversa: hi ha gent amb la
prova deis 25 anys, gent amb
Formació Professional i gent amb

COU. El fet que hi hagi poca gent
de la comarca s'explica tenint en
compte que I'ordre va sortir a
I'estiu i, per tant, la gent no va
tenir temps de preparar-se per a
la prova deis 25 anys; d'altra
banda tarnbé es veritat que de 26
persones que nosaltres teniem a
les lIistes de pre-inscripció, no-
mes 8 van aprovar les proves de
25 anys. Esperem que el proper
any tot vagi millar.

El pla d'Estudis que hem ela-
borat consta de 3 anys. Un primer
curs comú, adaptat a les assigna-
tures del pla inicial i dos cursos
mes d'especialitat de Preescolar.

Pel fet que els alumnes d'a-
quest Pla Especial treballen a
Llars d'lnfants mati i tarda, hem
hagut de ter un horari tarnbé
especial. Els alumnes assisteixen
dues tardes a la setmana (dimarts
i dijous) a I'E.U. de 4 a 9 de la
tarda. Aquesta adaptació d'horari
s'ha fet tarnbe tenint en compte la
distancia, pensem que molts
alumnes venen de molt lluny. El
curs, doncs, es fa amb dues
tardes i hi afegirem 15 dies (la
primera quinzena de juliol) sen-
cers, es a dir, amb un mínim de sis
hores diáries, per tal de completar
el contingut de les assignatures.

Quant a les assignatures, són
les mateixes del pla de formació
inicial, peró amb el nombre d'ho-
res reduit. Hi ha unes assignatu-
res, les básiques (lIengua, psico-
logia, pedagogia i matemátiques)
que tindran una durada de tot el
curs, mentre que n'hi ha d'altres
(Literatura, História, Música, Plás-
tica) que seran de mig curs (d'oc-
tubre a febrer i de febrer a juny).

Creiem, des del Departament
de Preescolar i des de tata l'Esco-
la Universitaria, que ens trabe m
davant d'una ocasió importantis-
sima per a la história de l'Escola
Universitária de Vic i per a I'edu-
cació en general: finalment els
mestres de les escales Bressol
seran considerats, i ja era hora,
mestres de pie dret i, amb aixó,
I'etapa 0-6 anys, será una etapa
reconeguda com a fonamental
des de les institucions catalanes.
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Practiques

Tal com s'apuntava en ante-
riors «Mirarnarqes», s'ha introdu'it
en les Práctiques d'Ensenyament
de l'Escola una serie de reformes
que generalitzen algunes expe-
riencies dutes ja a terme a l'Esco-
la per grups especifics d'alumnes
a partir de la iniciativa deis Depar-
taments i de la mateixa Coordina-
ció de Practiques. De totes les
experiencies tingudes en compte
per a la millora de les Practiques
deis estudiants, cal esmentar es-
pecialment I'estructura del treball
deis Seminaris de Preescolar que
s'han anat realitzant cada any.

Altres experiencies que s'han
valorat han estat la participació
d'estudiants de Practiques al
FOPI del Berguedá durant el curs
84-85 sota la supervisió de la
Coordinació de Practiques, i el
curs 85-86, portades i avaluades
pel Departament de Ciencies. i el

PRIMER CURS

fet que a primer curs, i dintre del
projecte TIGRE, es realitzen dife-
rents visites i estad es curtes a
escoles, la qual cosa suposa que
ja hi ha una introducció al conei-
xement deis centres escolars.

Fruit de la valoració feta per
professors i alumnes d'aquestes
experiencies i d'altres de carácter
mes restringit (Practiques a esco-
les rurals, collaboracions amb
EAP,etc.) així com del desenvolu-
pament de les Practiques de mo-
dalitat normal, es decidi que era
un moment oportú per a operar
algun canvi en el desenvolupa-
ment de les Practiques.

La novetat mes important es
que els estudiants de segon curs
realitzen les Practiques durant tot
el curs acadernic, assistint a I'es-
cola d'EGB dos matins setmanals.
A tercer es rnanté I'estructura
d'anys anteriors perque es consí-
dera adequada al treball d'Espe-
cialitat. L'enfocament básic que
ínspíra I'actual esquema de Prác-
tiques es que I'estudiant coneguí,

Ouadre general de practiques

SEGON CURS

Modalitat
i durada

Visites a escoles i serveis educa-
tius.
10-15 dies al Ilarg del curso

Estada a I'escola dues setmanes a
I'inici del curso Mati i tarda.
Dos matins setmanals al lIarg del
curso

Ámbit Visites als
principal CENTRES ESCOLARS EN EL SEU
d'actuació CONJUNT

CICLE INICIAL O MITJÁ

*Primer contacte amb la realitat
escolar.
*Coneixement deis aspectes ba-
sics d'un centre escolar.
*Ús de tecniques de proqramació i
observació (nivell de 1r.).

Enfoca-
ment

"lniciació a la práctica educativa.
Aproximació a la tasca docent
*Coneixement i analisi de la diná-
mica d'un grup-classe i d'un cicle.
Coneixement i análisi de I'estructu-
ra organitzativa d'un centre esco-
lar.
*Aplicació de tecniques d'observa-
cio, proqrarnació (inclosa l'avalua-
cio)
(Nivell de 2n)

Avaluació Forma part de les activitats del Assignatura de Práctiques I
projecte TIGRE (psicologia i peda-
gogia de primer).

analitzi i actui a I'escola a partir
de diferents modalitats d'estada
al centre, tal com es pot veure en
I'esquema que adjuntem. En qual-
sevol cas, peró, no canvia nomes
el fet que hi vagí durant tot el curs
o nornes una temporada íntensíva.
Les reformes empreses signifí-
quen un aprofundiment en el pa-
per deis tutors i en el lIigam entre
el treball a l'Escola Uníversitária i
el treball de Practiques. Caldrá
veure, d'altra banda, com afecta al
conjunt de I'organitzacíó de I'acti-
vitat a l'Escola Universitária pel
que fa a horarís de classe i de
tutories.

Per tot plegat es prevista una
avaluacíó continua de la nova
modalitat de Practiques de segon
curs amb professors i estudiants,
així com amb les escoles de
Practiques, tenínt en compte, en
aquest cas, el nou marc creat amb
el Decret de Creació de Centres
Classificats de Practiques i en la
perspectiva d'un possible futur
FOPI a Osona. •

TERCER CURS

Estada intensiva a I'escola, mati i
tarda, durant set setmanes, al
segon trimestre.

CICLE SUPERIOR O
PREESCOLAR

"lniciació a la práctica educativa.
Aproxirnació a la tasca docent
*Aprofundiment en la dinámica del
Cicle Superior o de Preescolar.
*Aprofundiment en el treball en una
área de coneixement.
"lnvestiqació d'opcions didácti-
ques mes especifiques segons les
especial itats
(Nivell de 3r.)

Assignatura de Practiques II
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lt-lustració treta del Ilibre Basic
d'Enric López.

La informática a I'Escola
Universitaria Balmes

Continuant la tasca iniciada
els cursos anteriors, durant el
present curs s'han programat un
seguit d'activitats encaminades a
introduir la Informática a la nostra
Escola. Aquestes activitats van
dirigides a gairebé tots els esta-
ments que, de manera directa o
indirecta, tenen relació amb l'Es-
cola Universitária Balmes.

En primer IIoc, i de manera
prioritaria, volem fer arribar la
realitat informática als alumnes de
Magisteri. En aquest sentit, distin-
gim dos nivells:

Nivel! A: És de carácter obliga-

tori per a tots els alumnes. De
moment, com que la Informática
no figura en el curriculum com a
assignatura, aquest Nivell A s'im-
parteix dins les Matemátiques de
primer i dins la Didáctica de les
Matemátiques de tercer.

Els continguts d'aquest nivell
són:

a) Alfabetització informática:
La Informática com a ciéncia;
parts i funcionament d'un ordina-
dor; IIenguatges de programació.

b) Aplicacions de la Informáti-
ca: Possibilitats d'un editor de
textos i d'una base de dades.

c) Informática i educació: Intro-
ducció al IIenguatge LOGO; pro-
grames d'ensenyament assistit
per ordinador.

Nivel! B: Es tracta d'un nivell
d'aprofundiment diferenciat que
es treballa en algunes especiali-
tats. Concretament a la de Filolo-
gia i a la de Ciéncies.

També a partir d'aquest curs
els professors de l'Escola podran
fer ús deis avantatges que ofereix
un ordinador a través d'uns cur-
sets que els permetran de conéi-
xer les utilitats més importants
que ofereix: concretament el trae-
tament de textos i la base de
dades.

Parallelament, es promouran
diverses activitats dirigides als
mestres d'EGB, des de cursos
d'utilitats o de IIenguatges de
programació per la gent que co-
menea en aquest camp, fins a
seminaris d'lnformática per
aquells que ja haqrn tingut una
formació inicial. Aquestes activi-
tats poden involucrar als mateixos
alumnes d'EGB, bé sigui en pro-
postes experimentals o bé en la
comprovació de programes elabo-
rats.

En un altre nivell, es continuará
amb la tasca d'informatització de
diversos aspectes del funciona-
ment de l'Escola, com ara la se-
cretaria, I'administracio i EUMO i,
amb l'ajut de nous aparells, es
pretén que aquesta tasca arribi
també a d'altres qüestions com
I'indexació de treballs, les practi-
ques, etc.

NOTicIES DE L'ESCOLA

Cursos de Post-Grau

El nombre total d'alumnes que
assisteixen en aquests cursos es
de 17. Els cursos són els de
Programació, Legislació... i es
realitzen durant dues tardes a la
setmana.

Autocar a Barcelona

La Fundació Universitária ha
posat a disposició deis alumnes
de Barcelona i del Vallés un
autocar que fa el trajecte de
Barcelona a Vic i viceversa. El
servei es fa els dilluns, dimecres i
dijous.

Visites

El dia 19 de novembre va fer
una visita a l'Escola el president
de la Diputació de Barcelona, Sr.
Antoni Dalmau. Aprofitá la visita
per saludar els membres de la
comissió assessora de la col-lec-
ció Textos Pedagógics, que
EUMO edita conjuntament amb la
Diputació, els quals estaven fent
una reunió de treball a la nostra
Escola, aquell mateix dia.

Nombre d'alumnes per especiali-
tats

Els alumnes de segon han
quedat distribuits aixi, segons les
especialitats: Ciéncies, 28; Cién-
cies Socials, 26; Filologia, 15;
Preescolar, 26.

Els de tercer es reparteixen
aixi: Ciéncies, 27; Ciéncies So-
cials, 24; Filologia, 28; Preescolar,
35.

Nous professors

M. Antónia Pujol, Teresa Bus-
cart i Teresina Maideu del Depar-
tament de Preescolar. Josep Bur-
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gaya i Ramon Rial, del Departa-
ment de Ciencies Socials.

D'altra banda, ens han deixat
Josep Roquer, del Departament
de Ciencies Social s, i Josefina
Montaner i M. Carme Novellas, del
Departament de Preescolar.

Trimestre Sabátic

Durant aquest primer trimestre
s'ha acollit al trimestre sabatic la
professora Gemma Cánoves, del
Departament de Ciencies Socials.
El segon trimestre, el tara la
professora Merce Torrents, del
Departament de Ciencies de I'E-
ducació.

Gemma Cánoves ha estat a
Anglaterra, a la Universitat de
Reeding on ha participat en un
seminari sobre «Geoqrafia de Ge-
nere". Merce Torrents te previst
de fer un estudi sobre «Interrela-
cions entre la Formació inicial i la
Formació permanent deis mes-
tres".

Tallers del TIGRE

Durant aquest primer trimestre
s'han realitzat els dilluns a la
tarda els següents taller per als
alumnes de primer dins el TIGRE:
Construcció de material didéctic
(amb els professors Josep Vernis
i Ramon Sitja). Ciencia recreativa
(Antoni Abella). Música Moderna
(Joan Ramon Punti). Tecniaues de
recollida d'informació (Jaume Car-
bonell i Antoni Tort). Premsa i
escala (Jaume Carbonell i Joa-
quim Albareda). Fotografia (Miquel
Perez).

Inauguració del curs

L'acte oficial de la inauguració
de curs tinque lIoc el dia 12 de
novembre, presidit per I'alcalde de
Vic i president de la Fundació
Universitária Balmes, Sr. Ramon
Montañá, i pel Rector de la Univer-
sitat de Barcelona, Sr. Josep M.
Bricall. La llicó inaugural «L'Edu-
cació per a la salut, o la millora de
la qualitat de vida" va anar a

carrec del professor Miquel Casa-
devall. En el mateix acte el Dr.
Josep M. Bricall pronuncia una
conferencia sobre el tema "Eco-
nomia i sistema de cíutat-.

El dimecres dia 19 van conti-
nuar els actes amb motiu de la
inauguració del curs amb la pre-
sentació del lIibre de Miquel Si-
guan, Rosa Colomina i Ignasi Vila
Metodologia per a /'estudi del IIen-
guatge infantil, a cárrec del Dr.
Miquel Siguan, Director de I'ICE
de la Universitat de Barcelona i
representant de la Universitat en
el Patronat de la Fundació Univer-
sitária Balmes.

El dijous dia 20 la professora
M. Antónia Canals presentá el seu
lIibre El célcui mental i la calcula-
dora / 1, 2 i Guia Solucionari i
pronuncia una conferencia sobre
el mateix tema, en un acte presidit
pel Sr. Abel Marine, Director Ge-
neral d'Ensenyament Universitario

Durant aquests dies tothom
pequé veure el video" 1O anys de
l'Escola Universitária Balmes».

Formació Permanent

La comissió coordinadora de
les activitats de Formació Perma-
nent per a mestres de la comarca
ha organitzat una colla de Semi-
naris permanents que es realitzen
alllarg del curso L'Escola Universi-
taria coordina el Cicle superior.

D'altra banda, a l'Escola Uni-
versitária s'imparteixen els se-
güents cursos de les activitats de
la primera Escola d'hivern d'Oso-
na, destinada a tots els mestres:
Iniciació al IIenguatge lago, a cár-
rec del professor Josep Ramirez.
Ortografia arbitraria, a cartee deis
professors Assumpta Fargas i
Francesc Codina.

Butlletí de les Escoles Catalanes
de Mestres

Les Escoles Universitáries de
Formació del Professorat d'EGB
deis Paises Catalans han acordat

la creació d'un Butlleti informatiu.
L'Escola Universitária Balmes ha
assumit la secretaria de la Redac-
ció d'aquest butlleti i EUMO, I'edi-
ció.

Llibre de I'Escola

Ha aparegut el Llibre de I'esco-
la n. 8, que fa la Memória del curs
1985-86.

El nombre total d'alumnes va
ser de 334, distribu'its aixi: 108 a
primer, 107 a segon i 119 a tercer.
Van acabar els estudis, entre
febrer, juny i setembre, 100 alum-
nes. El nombre total de professors
fou de 38.

L'acte inaugural del curs va
tenir lIoc el dia 8 de novembre,
presidit per Ramon Montañá, i
lIegi la llicó inaugural "Que no
oblidem la música, amb tantes
cancons» el professor Joaquim
Maideu.

Les novetats mes importants
del curs passat van ser la implan-
tació del proiecte TIGRE per als
alumnes de primer, i els cursos de
Post-Grau en els quals es matri-
cularen 59 alumnes.

L'Escola organitzá 11 cursets
per als mestres tutors deis alum-
nes de práctiques.

El Departament de Ciencies va
organitzar el ,,1 r. Symposium so-
bre l'Ensenyament de les Cien-
cies Naturals» i els dies 2, 3, 4 i 5
d'abril se celebra a l'Escola el
«Colloqui sobre Verdaquer».

La Fundació Universitária Bal-
mes va tancar I'exercici económic
de 1985 amb uns ingressos de
cent trenta-un milions cinquanta-
quatre mil seixanta pessetes i
unes despeses de cent trenta
milions cent seixanta-cinc mil sis-
centes nou pessetes. Les partides
mes importants pel que fa als
ingressos provenen de la venda
de lIibres i de I'ensenyament. Les
des peses mes importants van ser
les de personal i impressió de
lIibres. Per a I'exercici de 1986, la
Fundació te un pressupost de
cent quaranta-vuit milions de pes-
setes.
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Francesco Tonucci a I'Escola
Universitaria

El conegut educador, psicóleg
i «ninotaire- féu una estada a
Osona per segona vegada, a co-
rnencarnents d'octubre.

En la seva visita, imparti una
conferéncia a mestres i alumnes
sobre temes relacionats amb el
coneixement de I'entorn. l.'aspec-
te mes important de la visita fou,
peró, I'establiment de vies de
collaboració futures d'ordre aca-
démic i editorial de l'Escola Uni-
versitaria amb el mateix Frances-
co Tonucci i amb el Centre de
Recerques de Roma on ell treballa
com a investigador.

Cal també assenyalar que en
aquesta segona estada, Tonucci
va poder conéixer algunes reali-
tats educatives de la comarca.
Així, es dugué a terme un petit
«staqe- a l'Escola de la Natura de
l'Equip d'Educació Ambiental-La
Vola, amb la participació d'una
trentena de mestres i també visita
escoles rurals d'Osona, concreta-
ment les de Tavertet, La Guixa i
Sant Julia Sassorba, escoles on
passa un mati amb mestres, mai-
nada i també pares.

Aixi, doncs, aquesta segona i
profitosa estada de Tonucci a la
nostra Escola obre un intercanvi
que esperem que s'anirá desen-
volupant en el futuro

IV Jornades d'estudi sobre la
investigació a I'escola

La professora Consol Blanch,
del departament de Ciéncies, va
assistir a les IV Jornades d'estudi
sobre 'Ia Investigació a I'esco!a,
que a I'entorn del tema «Investi-
gación escolar y reforma de la
Enseñanza» s'han celebrat a l'Es-
cola Universitaria de Magisteri de
Sevilla durant els dies 6, 7 i 8 de
desembre.

Com a conseqüéncia d'aques-
tes jornades, el proxim gener
apareixerá la revista Investigación
en la escuela, que editara el
Seminari de Didáctica de les
Ciéncies experimental s de I'EU de
Magisteri de Sevilla, i de la qual
es pot trobar informació a la
biblioteca de la nostra escola.

Sobre la possibilitat de reno-
vació de I'escola, les Jornades

van concloure que la renovació
passa necessáriarnent per un
canvi d'actituds deis professors i
deis alumnes i per un augment de
reflexió sobre el fet educatiu.

Dese Aniversari de l'Escola
Universitaria Balmes

L'any 1987, l'Escola celebrara
el desé aniversari de la seva
inauguració, amb una colla d'ac-
teso

Ja forma part d'aquesta cele-
bracio l'Exposició de Joguines
populars catalanes, procedents
del «Museu del joquet- de Figue-
res, i que ha estat installada al
vestibul de l'Escola del 15 al 23
de desembre.

D'altra banda, el número 5 de
«Mirarnarqes. sera extraordinari i
dedicat a aquesta commemoració.

Eumo Produccions Audio-visuals

Eumo Produccions Áudio-visu-
als ha establert un conveni amb
Fratei per ampliar les activitats.
Aprofitant la visita del Rector de la
Universitat amb motiu deis actes
de la inauguració del curs, va
estrenar un plafó d'entrevistes.
S'ha instal-lat una antena parabó-
lica per les emissions de televisió
via satellit i en aquests moments
hi ha un projecte amb la Manco-
munitat de Municipis d'Osona per
fer emissions de T.V.

Sortides

Els alumnes de segon de Cien-
cies socials van fer un itinerari
arqueológic a Sant Feliuet de
Sabassona i al Castellet de Fol-
gueroles amb la collaboració de
l'arqued>leg Miquel Molist.

Els de tercer de Filologia van
anar a Barcelona a visitar I'expo-
sició «Catalunya cap al 2.000» i el
Museu d'Art de Catalunya. Aprofi-
taren el viatge per anar a veure
I'obra de teatre «Mikado» del grup
Dagoll-Dagom.
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ACTIVIT ATS DEL CESO

El Centre d'Estudis Socials
d'Osona, conjuntament amb el
Colleqi Oficial d'Aparelladors i
Arquitectes tecnics de la Oelega-
ció d'Osona, ha organitzat dues
conferencies sobre el tema del
Nacionalisme. La primera d'elles
sobre el tema en general, i la
segona, dins I'ámbit catalá.

El 7 de novembre de 1986, a la
Sala Galadies de la ciutat de Vic,
es celebra la conferencia: Els
Nacionalismes d'Estat i sense Es-
tat, a cárrec de I'antropóleg de
Castelló, Sr. Joan Francesc Mira.
La conferencia girá a I'entorn de
les conclusions a que havia arri-
bat en el seu Ilibre: Crítica de la
Nació pura. I d'aquestes, caldria
destacar les següents:

- Per primera vegada a la
historia, a la segona meitat del s.
XX, vivim en unes fronteres de
sobirania, cosa que no vol dir que
siguin nacions, encara que aixi ho
entengui I'ONU. I aleshores ens
trobem amb diferents nacionali-
tats dins un mateix estat.

- Malgrat tot aixo, fruit del
costum, la població associa estat-
nació-bandera-himne-frontera ...

- A partir del s. XVIII sorgeixen
moviments socials que tenen dife-
rents carácters nacionalistes.
Aquests moviments nacionalistes,
que arriben fins a I'actualitat,
impliquen una ideologia, unes for-
mes d'acció i uns objectius.

- Parteixen sempre d'una uni-
tat cultural, amb una identitat
clara de no dependencia enfront
d'un estat establert.

La conferencia es duque a
terme en un ambient molt agrada-
ble i suscita un gran interés en el
public que hi assitia.

El 5 de desembre, al Colleqi
Oficial d'Aparelladors de Vic,
I'historiador i alcalde de Girona,
Sr. Joaquim Nadal i Farreras,
pronuncia la segona conferencia:
Consideracions entorn del Catala-
nisme progressista.

En aquesta sessió, el confe-
renciant va exposar les seves

idees sobre el tema basant-se en
raonaments histories estudiats i/o
viscuts, cosa que provoca que
alguns deis assistents no acabes-
sin de sentir-se satisfets amb les
exposicions i respostes del Sr.
Nadal; es natural cerque sobre
aixo tothom te les seves idees. I
la ideologia del Sr. Nadal es de
linia nacionalista dins el PSC, i de
critica a la politica nacionalista
del govern de Madrid. Vet aci les
idees principals:

- El catalanisme actual no es
patrimoni d'un sol partit politic,
encara que es presenti aixi a
l'opinió publica.

- Hem de promoure un catala-
nisme d'afirmació del que som, i
no pas un catalanisme que sigui
conseqüencia de la neqació d'Es-
panya, oi mes, tenint en compte
que Espanya no existeix com a
tal. Espanya es formada per molts
paises, per moltes nacions.

- El catalanisme ha de ser
progressista i ha de promoure la
superació de classes.

- El nacionalisme no es pot
basar en falsedats históriques.
Cal tenir les idees clares.

- Cal ser realistes amb el que
som i amb el que podem aconse-
guir, i intentar donar noms i cog-
noms al catalanisme, allunyant-nos
de la utopia de I'independentisme.

- Cal donar al pais una ideolo-
gia com cal, i solucionar els
problemes que ens envolten, sen-
se tenir por de canviar la situació
establerta.

- I per ultirn: el problema del
nacionalisme catalá es que no te
una opció politica alternativa (vo-
table). Actualment hi ha una gran
pobresa d'ideólegs catalanistes.
Tant dins el PSOE, com dins CIU
existeix un buit en el tema del
nacionalisme com a tal.

El Sr. Nadal aprofitá I'avinente-
sa de la seva estada a Vic per fer
una visita a l'Escola Universitária.

Joaquim Nadal durant la seva confe-
réncia al Col·legi Oficial d'Aparella-
dors de Vic. Foto de Jordi Puig
publicada a "El 9 Nou».
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JA SAPS QUE ES?

L'Escola Universitaria d'lnferme-
ria d'Osona

És l'altra Escola Universitaria
que en aquests moments hi ha a
Vic.

L'Escola Universitaria d'lnfer-
meria esta adscrita a la Universi-
tat Autónoma de Barcelona i les
relacions entre ambdues entitats
s'estableixen a través de la Co-
rnissió d'Escola. La representació
de l'Escola I'exerceixen tres
membres del Patronat que son
proposats per la Universitat Autó-
noma de Barcelona. Els estudis i
titols de l'Escola tenen, per tant,
plena validesa oficial.

Objectius
- Seleccionar els aspirants

que demostrin indoneitat per a la
professió d'infermeria.

- Preparar els estudiants de
manera que estiguin en condi-
cions de:

Posseir un conjunt de coneixe-
ments generals i d'infermeria en
particular.

Reconéixer les necessitats ba-
siques deis pacients.

Conéixer, dominar i aplicar els
mitjans més adequats per satisfer
les necessitats de cada pacient
en particular seguint el procés
d'Atenció d'lnfermeria que com-
prén: Planificació, Organització,
Execució i Avaluació.

- Formar professionals capa-
cos d'identificar els problemes de
salut, d'establir prioritats i adoptar
solucions.

Planificar i organitzar I'assis-
téncia seleccionant els métodes
pedagógics mes eficacos d'ense-
nyanca per a la salut aplicada a
persones i grups.

Establir relacions eficaces
amb els malalts, els seu s familiars
i amb els membres de l'Equip de
Salut.

Aplicar técniques manuals,
psicológiques i administratives a
I'assisténcia d'infermeria de tot

ti pus, collaborant en el diagnóstic
i en el tractament.

Preocupar-se de la investiga-
ció de l'ensenyanca de la profes-
sió.

Ingrés
Per poder ingressar a l'Escola

d'lnfermeria «Osona» es impres-
cindible haver aprovat el COU.
També es pot ingressar si es
superen les proves per a perso-
nes més grans de vint-i-cinc anys
o si s'ha cursat FP II branca
Sanitaria.

Els estudis
Els alumnes admesos només

poden cursar els estudis en régim
d'ensenyanca oficial.

Els alumnes seguiran un régim
d'escolaritat d'assisténcia a les
classes teóriques, teórico-practi-
ques, curs per curs, durant el
nombre minim d'anys previst en el
Pla d'Estudis.

Al lIarg deis tres anys de
carrera, els alumnes compliran un
rotatori de practiques, coordinat
amb les ensenyances teóriques,
segons el pla d'estudis establert.

Intitulació
El titol de Diplomat en Inferme-

ria s'obte una vegada aprovades
totes les assignatures de cursos
de qué consta la carrera. El titol
es tramita a través de la Universi-
tat Autónoma de Barcelona.

L'Escola Iliura també un Diplo-
ma.

l.'Escola Universitaria d'lnfer-
meria i l'Editorial EUMO tenen el
projecte de publicació d'una col-
lecció de lIibres titulada «Salut»,
els continguts de la qual estaran
orientats básicarnent a aspectes
metodológics, d'educació per a la
Salut i a tots aquells temes que
puguin tenir una especial incidén-
cia en el treball comunitari o
assistencial de primer nivell.

La Col-lecció va dirigida a tots
els professionals i estudiants de
les Ciéncies Social s i de la Salut,
i a totes les persones interessa-
des.
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QUE PASSA A LA COMARCA?

Han cornencat les obres de
construcció de la nava escala a
Sant Bartomeu del Grau. L'empre-
sa constructora ha prornes que
les obres estaran acabades per al
curs vinent. Fa deu anys que van
cornencar de parlar d'una nava
escala, ates que els locals vells
esta ven en molt males condicions.
I des de 1984, quan per ordre de
la Generalitat es van clausurar el
locals on es feien les classes, la
mainada estava repartida en di-
versos Ilocs del poble que no
reunien cap condició per poder
jugar, plens de perills, etc.

Problemes d'aquest mateix ti-
pus van fer conflictiu I'inici de curs
a Calldetenes. Els problemes so-
bre la construcció d'una nava
escala, que ja venien del curs
passat, s'agreujaren durant I'estiu
i a principis de curso L'Ajuntament
prenque I'acord de no continuar el
Iloguer d'uns garatges que feien
d'aules, per tal de pressionar la
Generalitat per a la construcció
d'uns edificis nous. Davant la
impossibilitat d'aquesta solució i
despres de diverses gestions en
que hi van intervenir el cap deis
Serveis Territorials, la inspecció i el
diputat al Parlament de Catalunya
per Osona, l'Ajuntament opta per
la revocació de I'acord i les clas-
ses cornencaren quinze dies mes
tard als mateixos lIocs que el curs
passat.

Les revisions médiques esco-
lars que la Comissió de Salut
Pública va fer a Vic el curs passat
donaren com a resultat que la
meitat deis infants escolaritzats
pateixen caries dental. La caries
es el fenomen mes destacat i
s'observa un augment en relació
als dos cursos anteriors. El segon
problema important detectat en
les revisions mediques són les
anomalies als peus.

Alumnes de vuité curs de
I'escola Guillem de Montrodon, de

Vic, van assistir a la celebració
d'un judici al Jutjat de Vic. Des-
pres foren rebuts pel jutge i pel
fiscal, els quals van respondre les
preguntes que els formularen els
escolars que, segons comenta el
jutge, «van ser torea interes-
sants».

L'Ajuntament de Vic ha desti-
nat unes dependencies de I'edifici
del Mercat Municipal per a totes
les oficines relacionades amb
I'ensenyament. Concretament
esta previst fer les obres corres-
ponents per encabir-hi I'EAP, el
Centre de Recursos Pedagógics,
l'Oficina gestora i els despatxos
deis Inspectors de zona. Hom
espera que el curs vinent es
podran estrenar aquestes naves
dependencies.

La Celebració del dia del Mes-
tre el passat 27 de novembre va
ser organitzada per la inspecció
de zona i consisti en una confe-
rencia i una Recepció a I'ajunta-
ment de Manlleu i un dinar a
Torelló. Els actes van ser presidits
pel cap deis Serveis Territorials,
Sr. Valenti Sallas, i hi van ser
presents la diputada al Parlament
de Catalunya Maria Rúbies, els
inspectors, I'alcalde de Manlleu,
altres regidors de la comarca i un
bon nombre de mestres.

La meitat deis infants escolaritzats
pateixen caries dental. Foto Arxiu
d'"EI9 Nou».
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El Dr. Siguan durant la presentaci6 del
seu Ilibre Metodologia per a /'estudi del
IIenguatge infantil. Fotos Jordi Puig.

ENTREVISTA

El Dr. Miquel Siguan i Soler ha
estat vinculat des de sempre a la
nostra Escola, com a representant
de la Universitat al Patronat. Ha
seguit, dones, ben de prop la
marxa de l'Escola. Aquest any, a
mes, ha publicat un lIibre a l'Edito-
rial EUMO, Metodologia per a /'es-
tudi del IIenguatge infantil, que ell
mateix va presentar el dia 19 de
novembre dins els actes progra-
mats amb motiu de la inauguració
del curso Amb ell vam manten ir
aquesta conversa:

- Expliqui'ns una mica la seva
tasca com a representant de la
Universitat al Patronat de I'Esco-
la.

No es tracta primordialment de
representar els interessos i punts
de vista de la Universitat. Si més
no, aixó s'ha d'entendre en un
sentit ampli. Tant pel coneixement
profund que tinc de la Universitat,
com pels anys que porto dirigint
I'ICE, com pel fet que durant un
temps he sigut vice-rector, cree
que puc representar el punt de
vista de la Universitat. Per altra
banda, amb molt de gust sempre
que ha calgut he assumit la di-
guem-ne defensa o promoció de
l'Escola dins la Universitat. I cree
que amb el temps transcorregut
hem aconseguit un bon clima de
collaboració. Certament hi ha difi-
cultats. Hi ha ordenacions legals,
que poden ser exagerades, que
estableixen una dependéncia
económica ... Hi ha una legislació
que s'ha de respectar; peró en el
marc d'aquesta legislació, cree
que les relacions actualment són
bones i amb el temps han millorat.
D'una incomprensió mútua o un
recel mutu, hem arribat a una
clima d'estima i valoració de l'Es-
cola.

- Ens ha dit que té un coneixe-
ment profund de la Universitat, i
és que vosté práctlcarnent hi ha

passat tota la vida. Parli'ns de la
seva tasca com a professor.

En la mesura que es pot parlar
de vocació, jo he tingut una voca-
ció docent i una dedicació a la
docencia abans de prendre cons-
ciéncia de la vocació. El meu pare
era mestre, pero als vespres te-
nia, a mes, l'Acadernia: s'hi ense-
nyava el Cálcul mercantil, la Tene-
duria deis Ilibres ... i quan jo tenia
15 o 16 anys la ajudava el meu
pare. Durant la guerra vaig ser
una temporada milicia de la cultu-
ra: donava classes als analfabets.
Quan vaig acabar la carrera, de
seguida em vaig posar a donar
classes i després vaig ser cate-
dratic d'lnstitut; després, quan em
dedicava a la psicologia social,
una de les coses que mes feia era
donar cursos i cursets a empresa-
ris i directius; i finalment vaig
arribar a la Universitat. De manera
que de donar classes, ho he fet
sempre i confesso que m'hi he
sentit plenament satisfet. Sense
massa ironia podria repetir molt
be alió que conten d'un professor
universitari que deia: «ern deixen
donar classe i a sobre, encara em
paguen».

- Vosté és un psicóleg, sempre
s'ha dedicat a la psicologia. Quin
paper té la psicologia en les
Ciéncies de l'Educació? I com
queda la Psicologia en la nova
estructuració de la Universitat?

La psicologia es, en primer
Iloc, un coneixement de I'home i,
per tant, una activitat purament
cientifica; pero, quan se'n fa una
carrera universitária, es evident
que despres s'haura d'exercir
professionalment; s'ha de pensar,
dones, en una psicologia aplica-
da. Les aplicacions són molt va-
riades: hi ha una psicologia social
amb aplicacions de tipus indus-
trial, una psicologia del treball que
es pot aplicar a qualsevol tipus
d'organitzacions. Hi ha altres for-
mes d'aplicar aquesta psicologia
social en qualsevol tipus d'activi-
tat col-lectiva. Per altra banda, hi
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ha les aplicacions cliniques, des
de les que son própiament psico-
terápiques, Ilindant amb la psi-
quiatria, fins a les estrictament
diagnóstiques. Un altre ti pus d'a-
plicacions son aquel les que tenen
relació amb la pedagogia: des del
diagnóstic i la terapia del nen amb
problemes, fins a I'assessorament
o orientació del que ha de fer el
mestre, i encara podriem fer altres
distincions aqui dins. També hi ha
altres possibles aplicacions de la
psicologia: a la propaganda, per
exemple, i als sistemes d'informa-
cions, que es possible que vagin
en augment. En tot cas, aquestes
aplicacions corresponen a esfe-
res d'activitat totalment diferents.
Mentre I'estructura universitária
té en compte exclusivament la
psicologia i les seves aplicacions,
tenim la facultat de psicologia.
Quan la Universitat es va estruc-
turar en Divisions, calia fer una
opció per encabir la facultat de
psicologia. Finalment es va triar la
Divisió de Ciéncies de la Salut.
Per qué? En primer Iloc s'ha de dir
que no n'hi havia cap que fos
totalment satisfactória. Probable-
ment, pero, hi va haver una raó:
malgrat que quan jo vaig fundar la
facultat vaig fer tots els possibles
per privilegiar la part dedicada a
l'educació, el fet és que la pressió
deis alumnes es dirigeix rnaiorita-
riament cap a la part clinica. Ara;
aixo, quines conseqüéncies pot
tenir? Em sembla que no ri'hi ha
d'haver cap, de conseqüéncia.
L'estructura en Divisions es una
estructura molt flexible i deixa
perfectament oberta la possibilitat
que un Departament de la facultat
estigui directament relacionat
amb una altra Divisió i, probable-
ment, aixó és el que passara: el
Departament de psicologia evolu-
tiva tindrá una certa relació amb
la Divisió de Ciéncies de l'Educa-
ció. L'important de la Reforma
Universitária no es privilegiar les
facultats o les divisions, sinó
retorcer els Departaments i aixó
quedará mes ciar en la mesura
que es vagi afermant el tercer
cicle. El Departament de Psicolo-

gia evolutiva és un deis que está
en condicions de muntar un tercer
cicle seriós amb doctorat i espe-
cialitzacions. No veig que el fet
que la facultat estigui en la Divisió
de Ciéncies de la Salut limiti les
capacitats d'activitat del Departa-
ment de Psicologia evolutiva.

- Quina és la funció de I'ICE?

Els ICE van ser creats amb la
idea que estiguessin al servei de
tot el sistema educatiu i que
fessin, per tant, tasques de per-
feccionament; aixo que en italiá
en diuen «aggiornamento», que
potser es una paraula mes ade-
quada: es posar al dia. També hi
entra la investigació. Crec que es
avantatjós que una Institució aixi
estigui a la Universitat. També té
inconvenients d'ordre adminis-
tratiu, de dependéncia de la uni-
versitat per una banda, i de l'Ad-
ministració pública de I'altra. Al
conjunt de l'Estat espanyol, el
Ministeri ha decidit que aquesta
experiéncia ha fracassat, i el
perfeccionament deis mestres
s'ha muntat d'una altra manera.
En canvi, a Catalunya, s'ha cregut
que la solució podia continuar
essent bona i, per tant, continuem
aixi. Jo penso que aixó encara es
bo i que continuará funcionant. És
veritat que a ltália van crear, fa
poc, uns Instituts semblants que
són autonorns, no depenen ni de
l'Administració ni de la Universi-
tat. Aquests Instituts fan acords
amb el Ministeri i amb la Universi-
tat per realitzar les seves activi-
tats. Sorprenentment, funcionen
molt bé, almenys el de Milá, que
es el que io conec mes directa-
ment. De tota manera, nosaltres
continuem tenint la confianca de
la Generalitat i de la Universitat. El
que si que es produirá será un
cert canvi d'enfocament. Durant
molt de temps, la Universitat res-
tava un xic al marge del govern i
de les activitats de I'ICE. I ara, en
canvi, hi ha una certa pressió
perqué ens ocupem de problemes
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Jan Kartazar i Miren Billelabeitia a
l'Escola Universitaria Balrnes. Foto de
Jardi Puig publicada a "El 9 Nou».

L'ESCOLA OBRE LES
PORTES

Curs d'iniciació a la lIengua
literatura basques

Durant la primera setmana de
desembre I'Área de Filologia va
organitzar per als alumnes de
I'especialitat un breu curset inten-
siu (quinze hores en cinc dies)
d'iniciació a la Filologia basca.

La relació entre l'area de Filo-
logia de l'Escola Universitária Bal-
mes i algunes institucions i perso-
nes del Pais Basc es va iniciar el
novembre I'any 1983, amb una

visita deis alumnes i profes-
sors de I'especialitat al govern
basc, a una Escola pública de
Vitória, a una Ikastola de Mondra-
gon i a l'Escola Universitária de
Mestres d'Escoriatza, on es va
mantenir una entrevista amb pro-
fessors de la majoria d'Escoles
Universitáries del Pais Basc (de
Vitória, Guipúscoa i Bilbao). Els
contactes iniciats en aquell viatge
han donat un fruit continuat i
ascendent, i s'han concretat en
intercanvis d'alumnes de diverses
especialitats, en viatges conjunts,
en visites de professors -d'aqui
cap allá i d'allá cap aqui-, en el
número 22 de la revista de poesia
Reduccions dedicat integrament a
la poesia basca amb un estudi de
Jon Kortazar i una antologia poé-
tica del segle XX.

Fou precisament a partir de la
relació establerta amb Jon Korta-
zar, coordinador d'aquest mono-
gráfic, que es va plantejar la
possibilitat d'organitzar I'esmen-
tat curs d'iniciació a la Filologia
basca.

El curs va constar de dues
seccions, una de Ilengua i una de
literatura. El responsable de la
secció de literatura fou el mateix
Jon Kortazar, que dona una pano-
rámica de les idees i de les
persones que mes han intluit en la
producció literaria de l'Euskadi
moderna i conternporania. Les
exposicions sobre narrativa foren
complementades amb el visionat
de tres pellicules basades en tres
novel-les importants d'escriptors
bascos actuals.

Pel que fa a la secció de
Ilengua, la seva responsable Mi-
ren Billelabeitia, féu una descrip-
ció sumaria deis principals trets
de I'euskera, tant des del punt de
vista extern (extensió, fronteres,
parlants, dialectes) com des del
punt de vista intern (sistemes
fonétic, morfológic i sintáctic).

L'experiéncia ha estat molt
positiva, tant per I'aproximació a
una realitat lingüistica i cultural
diferent de la própia com per
I'aprofundiment en uns conceptes
filológics generals.
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Cursos del CRALL i CPT L'ESTEL

Continuant I'experiéncia ini-
ciada el curs passat pel Departa-
ment de Filologia, el mate ix De-
partament, conjuntament amb els
de Ciéncies de l'Educació i Prees-
colar, ha organitzat dos cursos
rnonoqrafics sobre el CRALL
(Centre de Reeducació de l'Audi-
ció i el Llenguatge) i el CPT
L'Estel (Centre de Pedagogia Te-
rapéutica), institucions que ate-
nen la població infantil d'Osona i
comarques vemes amb necessi-
tats educatives especifiques,

Tots dos cursos, simultanis per
als estudiants de tercer, s'han dut
a terme durant la primera setmana
de desembre amb dues hores
diaries.

L'experiéncia de dotar els es-
tudiants de seminaris i cursos
intensius i rnonoqratics es una
fórmula que permet d'aprofundir
determinats aspectes necessaris
per a la formació inicial del mes-
tre, que d'aquesta manera tenen
cabuda en I'horari lectiu del curri-
culum de tercer i s'integren en les
matéries que es treballen de for-
ma regular al IIarg del curs acadé-
mico

Cal assenyalar que totes les
sessions han comptat amb suport
audio-visual, filmacions oroduides
per EUMO Áudio-visuals, que han
permés d'exemplificar les estraté-
qies metodológiques que aquests
centres duen aterme.

Aquest fou el contingut deis
dos seminaris:

Seminari sobre el Centre CRALL:
index ternátic
1, Fisiologia de l'olda.

Tipus de sordesa. Etioloqia.
So 1 mesura de laudició. Grafi-
ques.

2, La mteqracro del nen sordo
Dificultats del sord a l'aula
ordinaria.
Personalitat del sord.

3, El deficient auditiu.
La problematica en I'adquisició
de la IIengua.
El metode verbo-tonal.

4. Etapes educatives en I'estruc-
turació de la llenqua.
L'Estimulació precoc.

5. Treball de suport al cicle supe-
rior,
Aprenentatge de la segona
llenqua.

Professors: Equip del centre.

Seminari sobre el Centre de Peda-
gogia Terapéutica t'Estel;
index ternatic
1. L'escolarització en els Centres

d'Educació Especial.
El CPT l'Estel.

2, El disseny curricular. Les are-
es:
Área de Socialització
Área de Maternátiques
Área de Motor Gros
Area de Llenguatge
Área de Motor Fi

3. La integració escolar del defi-
cient mental.

Professors: Equip de mestres del
centre amb la collaboració de
I'EAP d'Osona.
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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 81 alumnes, els que hi
havia a finals d'octubre (a darrera

hora se n'han afegit 27 més, la
qual cosa afecta lIeugerament els
resultats, en especial I'item que
es refereix al lIoc de residéncia).
En qualsevol cas, aquestes són
algunes de les nombroses dades
de I'enquesta anual als estudiants
de primer curso

Distribució segons sexe:

Noies
Nois

69 (85,18%)
12 (14,81%)

Edat mitjana
deIs alumnes: 19,85 anys

Llengua materna:

Catalá
Castellá

91,57%
8,43%

Localitat de residencia

Distribució d'alumnes
per comarques

Osona
Ripollés
Bages
Vallés Or.
Berguedá
Barcelonés
Garrotxa
Maresme
La Selva

46
10

8
5
5
3
2
1
1

Distribució d'alumnes per ciutats
(només es citen aquelles amb 3 o

més alumnes)

Manlleu
Vic
Torelló
Barcelona
Sant Quirze
Ripoll
Gurb
Berga

10
8
7
3
3
3
3
3

Procés d'escolarització

EGB: 36,45% han assistit a I'es-
cola pública.
63,55% han assistit a I'es-
cola privada.
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BUP: 43,86% han assistit a un
centre públic.
56,14% han assistit a un
centre privat.

Actívítat laboral

Alumnes que treballen
Alumnes que no treballen

25%
25%

Lectura del periodic

El Ilegeixen:
Cada dia
Sovint
De tant en tant
Quasi mai

18,52%
45,68%
23,46%
12,34%

Perí6dícs més lIegíts:

9 Nou
La Vanguardia
Avui
El Periódico
Ausona
El Pais
Regió 7

19,71 %
17,52%
15,33%
15,33%
9,49%
6,57%
3,65%

Problemes més greus a I'escola

1. La falta de recursos
i pressupostos 20,57%

2. L'excessiu nombre
d'alumnes 17,70%

3. La qüestió del
catalá 12,44%

4. La relació mestre-
alumnes 11,00%

5. Els programes poc
adequats i actualitzats 9,18%

6. Divorci Escola-So-
cietat 6,70%

7. La relació de l'esco-
la amb els pares 5,74%

8. Fort baix nivell aca-
démic 4,78%

9. La manca de Iliber-
tat 4,78%

10. La falta de partici-
pació deis mestres 2,39%

Goneíxement de la Gonstítucíó

Sí
No
Una mica

2,5 %
26,25%
71,25%

Cotieixement de /'Estatut

Sí
No
Una mica

3,75%
26,25%
70 %

ID
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EUMO EDITORIAL

Col·lecció Apunts

La collecció Apunts va néixer
amb l'obiectiu d'acollir amb la
máxima obertura iniciatives i tre-
balls didáctics duts a terme per
mestres, estudiants de magisteri
o professors en la tasca quotidia-
na d'ensenyar, que podien servir a
d'altres ensenyants. Aixi, van sor-
tir Ilibres com La Geografia d'Oso-
ne, recentment reeditat, El text
lliure a i'escole, Metemetiaues per a
mestres, Jocs-exercici de psicomo-
tricitat al parvulari, etc.

Posteriorment, la bona acollida
d'aquesta mena de materials ha
fet ampliar la collecció amb Ilibres
d'una temática ben amplia com
poden ser: La Geografia deIs Pai-
sos Cata/ans de Josep Romeu, Els
Problemes de física 1 i 2 d'Enric
López, Els tossils a t'escote, d'An-
na Adan, El celcul mental i la
calculadora 1 i 2 amb Guie-Solu-
cionari per al mestre, etc. Llibres
d'aparenca modesta que oferei-
xen un exemple i un estimul per a
tots aquells ensenyants preocu-
pats per eixamplar les possibili-
tats didáctiques de I'escola.

En preparació hi ha lIibres com:
Els caste/ls d'Osona, El modernis-
me a Vic, De la delinqúencie d'avui
al bandolerisme d'enir, El /libre de
la teva vida, introducció a la histo-
ria, etc.

Darreres novetats

Les darreres novetats de I'edi-
torial, pel que fa a la collecció
Textos Pedagógics, són: Summer-
hill, d'A. S. Neill, Pedagogia i Vida,
de Joaquim Xirau, Com Gertrudis
educa els fi/ls, de Johann H. Pesta-
lozzi i Pedagogia de l'esséncie i
pedagogia de l'existéncie de 80g-
dan Suchodolski. La col-lecció
Interseccions acaba de treure el
Ilibre: Metodologia per a /'estudi del
/lenguatge infantil, de Miquel Si-
guan, Rosa Colomina i Ignasi Vi la.
Pel que fa a Ilibres de professors

de l'escola, ha aparegut a la
collecció Didáctica el Basic 2,
d'Enric López, lIibre que continua
la tasca del Basic 1 del mateix
autor per a I'aprenentatge d'a-
quest lIenguatge informátic, en
aquesta ocasió centrant-se en el
tractament de fitxers. La Maria
Antónia Canals ha tret El Cetcul
mental i la calculadora, dos Ilibrets
i una guia per al mestre per fer
factible la introducció de la calcu-
ladora en I'aprenentatge del cal-
cul. La collecció Complements ha
editat el Curs de Cata/a per a
estrangers amb dos glossaris, el
Ceteié-elemenv i el Ceteie-enqlés.

També cal comentar I'aparició,
fora de collecció, del canconer
Dam, Dam, Didam, de Toni Gimé-
nez acompanyat d'una cassette
amb totes les cancons.

TEXTOS PEOACOGICS

BOGDAN
SUCHODOLSKI

PEDAGOGIA DE
L'ESSENCIA I

PEDAGOGIA DE
L'EXISTENCIA

Eumo Editorial I Diputació de Barcelona


