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MANOLO GARCÍA

L’educació  
és un treball d’equip

Suplement especial  per donar veu  
a tots els actors implicats en l’educació infantil
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La pitjor mare del món 

Anna Manso

Amb 
la tribu

I ens en sortim

Sí, no tot són crits i 
imprecacions a casa. 
També hi ha temps 
per als bons moments

SUBSTITUTS. Quan la malaltia entra a casa de la pitjor mare, els MEC, 
per grans que siguin, acaben al llit gran. Sovint, a costa del pare. GETTY

L’
altra nit la gran dels 
menors d’edat que tinc 
a càrrec (MEC), que ja 
és un tros de MEC con-
siderable de catorze 
anys, es va posar ma-

lalta. Se sentia més aixafada que una  
albergínia escalivada i va demanar 
de dormir al llit gran, en la meva 
companyia: “La mama sí que em sap 
cuidar, no com tu, papa, que 
t’adorms i no em sents i segueixes 
roncant”. Hauria d’haver-li tocat el 
crostó per parlar d’aquella manera 
al seu pare, i per fer-se la filifleuma 
en plena adolescència, però la flore-
ta em va agafar desprevinguda i li 
vaig prometre que li deixaria el por-
tàtil en herència.  

La nit 
Després de recordar-li que no anés 
escampant enlloc les meves gràcies 
o em retirarien el títol de pitjor pro-
genitora mundial, ens vam ficar al llit 
i vam xerrar una estona. Allà arrauli-
des vam parlar de tot i de res, vam riu-
re i ens vam abraçar. Vaig aprofitar 
l’ambient de conversa tan proper per 
deixar-li anar un “Va, va, va, digue’m 
algun secret” i em va explicar que els 
pares d’uns amics se separaven.  

Llavors jo ho vaig aprofitar per en-
cetar una conversa de mare enrotlla-
da, fent-li veure el que ella ja sap, que 
l’amor no és tan fàcil com sembla a 
les pel·lis de la Jennifer Aniston. I ella, 
en lloc d’escoltar-me, va encendre 
l’aparell de fer massatges a l’esquena 
que li van portar al seu progenitor per 
Reis i que fa un soroll infernal. Des-
prés vaig apagar el llum, li vaig dir que 
m’agradava molt tenir-la allà, amb 
mi, amb l’excusa de les angines, va 

I sé que el mitjà recordarà durant molt 
de temps la tarda que el vaig dur fins a 
la botiga de surf que ell mateix havia 
localitzat per internet. Estava a punt 
de ploure i així i tot ens hi vam acostar 
amb la moto. Allà a la botiga hi havia 
la gorra que tant havia somiat. Vam 
pactar que la meitat la pagava ell i la 
meitat els seus progenitors i vam tor-
nar a casa abans que el cel caigués so-
bre els nostres caps. Dalt de la moto va 
ficar les mans a les butxaques de la me-
va jaqueta i em va abraçar fort.  

Són moments de vegades sorpre-
nents, capaços de fer-se vius fins i tot 
quan un expert jugador de casino no 
donaria un duro per nosaltres. Com 
ara fa uns quants dissabtes, quan en 
tornar de fer un volt em vaig trobar 
el pare de les criatures amb cara d’en-
terramorts i els tres MEC plorant a 
llàgrima viva malgrat els seus 14, 12 i 
8 anys. La gran trobava que la vida era 
funesta si no podia anar a un concert 
al qual els seus pares cruels no li per-
metíem assistir. El mitjà no acabava 
de pair que ens neguéssim a perme-
tre-li un joc de la consola farcit de 
trets i cadàvers esquitxats de sang. I 
el petit estava en plena síndrome 
d’abstinència després de passar-se la 
tarda anterior jugant a la Wii i sense 
entendre que li neguéssim la font del 
seu vici. Vam seure a sopar amb l’am-
bient carregat de silencis i retrets. Lla-
vors algú va tenir l’encert de fer una 
broma. El pare de les criatures s’hi va 
abonar, tots els altres ens hi vam afe-
gir i vam acabar rient com si res. Sor-
prenent, però cert. Sí, a casa de tant 
en tant ens en sortim. I s’agraeix. 
e 
Anna Manso és mare, escriptora  
i guionista

acostar els seus peus als meus i ens 
vam adormir.  

Moments 
Sí, no tot són crits i imprecacions a ca-
sa meva. També hi ha espai per als bons 
moments i no només amb la gran. L’al-
tra tarda el petit dels MEC i jo vam fer 
l’idiota davant la càmera d’un caixer, 
fent ganyotes i ajupint-nos i aparei-
xent. Després vam agafar un ascensor 
només per un sol pis i vam rematar-
ho estalviant-nos el metro i tornant 
caminant xino-xano agafats de la mà. 
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El pare que et va matricular 
 

Tercer de primària

Quan tens un nen de vuit anys les 
proves que la cosa està canviant 
són múltiples i persistents. Ja 

no cal fer-li els cordons de les sabates 
ni ajudar-lo a lligar-se el cinturó de se-
guretat; el lavabo, aquell lloc on abans 
era incapaç de sobreviure sense la te-
va presència, ara és un terreny acotat 
on ell, amb tota la raó del món, et de-
mana que el deixis fer les seves coses 
en pau i intimitat. El dia a dia s’entes-
ta a fer-te veure que tot canvia, i si en-
cara no ho veus en tens una prova ir-
refutable: els deures. Fins no fa gaire 
l’escola era un dels motius per cele-
brar que, com deia el poeta, els temps 
estaven canviant. Et queia la bava en 
comprovar que en comptes de memo-
ritzar reis amb noms impossibles ara 
aprenia a saber per a què serveixen els 
contenidors de diferents colors. 

I llavors, sense previ avís, arriba el 
curs d’enguany. I amb ell la bombo-
lla docent et peta als morros d’un dia 
per l’altre. Ara el nen em surt a dos 
quarts de cinc d’escola arrossegant 
una maleta que no dóna a l’abast. I pe-
sa tant perquè està farcida fins a re-
bentar de sumes i restes, i divisions i 
multiplicacions, i redaccions, i antò-
nims i sinònims, i listenings, i com-
prensions i question marks. Sí, com-
panys, l’escola ha canviat, no cal 
dir-ho. En la majoria d’aspectes a mi-
llor, però hi ha coses que semblen im-
mutables i una és carregar els nens 
amb deures a granel, no fos cas que 
quan arribessin a casa tinguessin 
temps per fer una cosa diferent de la 
que porten fent tot el sant dia. Ja sé 
que hi ha pares que si no fos pels deu-
res no sabrien què fan els seus fills a 
classe, però això, si de cas, és motiu 
per posar deures als pares que abdi-
quen de la seva responsabilitat i no 
pas als nens.  

Em sap greu, però trobo que ja pas-
sen prou temps davant d’un quadern 
i una pissarra cada dia. Les poques 
hores que els queden abans de sopar 
i dormir se les haurien de passar fent 
magdalenes amb sa mare, llegint un 
còmic o explicant al seu pare amb pèls 
i senyals el partit de futbol que han 
fet al pati contra els de tercer B, que, 
per cert, no saben perdre. Activitats 
amb les quals, sense voler, repassen 
matemàtiques, física, lectura o ex-
pressió oral. Perquè si no els venti-
lem una mica acabarem fent que aga-
fin mania a estudiar, o sentint el que 
em va dir el meu fill ahir, després de 
mitja hora inacabable de copiar un 
fragment d’un conte: “Papa, això de 
l’escola ha de durar gaire?”

Lluís Gavaldà

Lluís Gavaldà 
és cantant

Així fa de
pare

David Nel·lo  
“Et tornen a descobrir”

David Nel·lo és escriptor i pare del Samuel i el Xesco, de 19 i gairebé 17 anys. A més de 
novel·lista és traductor. Acaba de guanyar el premi Edebé de literatura infantil amb ‘La nova 
vida del senyor Rutin’. També va guanyar el premi Roc Boronat amb ‘Setembre a Perugia’ (Proa)

FRANCESC ORTEU 
FOTO: FRANCESC MELCION 

Ja fa tres anys que són 
fora de casa i hi ha gent 
que em pregunta: “I no 
els trobes a faltar?” I 

esclar que sí que els trobo 
molt a faltar. Però, per 
sort, ara tinc moltes opci-
ons per mantenir-hi el 
contacte i hi puc parlar 
sovint per internet. Però 
també és cert que és un 
contacte una mica super-
ficial. La meva dona, que 
és australiana, sempre va 
escriure a la seva mare 
unes cartes molt llargues. 
I trobo que a l’hora 
d’escriure sobre el paper 
et planteges molt més què 
vols dir. Dius més coses. 
Quan et connectes per 
Skype, la comunicació és 
més efímera, tot i la sen-
sació que pots saber 
immediatament qualse-
vol cosa que els passi, per 
bé o per mal.  
 
On són els teus fills? 
Un és a Cambridge, estu-
diant geografia. Ja està 
fent l’últim curs. L’altre és 
a Anvers, estudiant dansa 
clàssica i ballet. De fet, he 
de reconèixer que tot el 
procés que és l’adolescèn-
cia resulta molt més fàcil 
quan els fills no són per 

casa. Algun cop he sentit 
històries espantoses 
sobre la convivència amb 
adolescents. Aquest perí-
ode de confrontació cons-
tant et pot arribar a donar 
molt mala vida. I haver-
nos-ho estalviat és un 
avantatge per a nosaltres. 
Però també crec que 
aquests no són els anys 
crucials per a la relació 
que establim amb ells.  

Quins ho són? 
Dels zero als set, per 
exemple. Si tu has estat 
molt a prop dels teus fills 
en aquests primers anys, 
la connexió que hi esta-
bleixes ja és de per vida. Si 
aquesta primera connexió 
és íntima i positiva, vull 
pensar que d’alguna 
manera estan blindats. 
Això no vol dir que no els 
puguin passar desgràcies, 
o que no puguin patir, 
però si aquesta connexió 
amb els pares hi és, quan 
passin per moments difí-
cils estaran més ben 
armats.  

És una idea tranquil·lit-
zadora. 
En l’adolescència els fills 
han d’agafar distància. 
Així ha de ser. El pare és 
una figura mítica que es 

va desmuntant. Comen-
cen a veure que ets 
menys capaç de fer certes 
coses. Comencen a fer 
broma de la teva manera 
de fer. I tot això ho has 
d’anar acceptant. A casa 
mai no hi va haver gaire 
enfrontament.  

¿Són molt diferents  
els teus fills? 
El gran era molt racional i 
passava que sovint ell 
tenia clar què calia fer i, 
en qüestions pràctiques, 
val a dir que molts cops 
tenia raó. En el cas del 
petit, als catorze anys va 
marxar a estudiar a Bèl-
gica. Va ser molt d’hora. 
En molts aspectes encara 
era un nen. Com a pare 
t’has d’adaptar, no tant a 
la pèrdua d’autoritat sinó 
al fet de deixar de ser una 
figura referencial per a 
ells. Però passats uns 
anys, els fills et tornen a 
descobrir i s’adonen que 
els pares sabem més coses 
del que es pensaven.  

I ara veus la paternitat 
des de la distància. 
A vegades sóc en un parc o 
un restaurant i observo 
parelles amb fills petits i 
veig ben bé que estan 
intentant sobreviure. 

Veus que se’ls ha acabat 
una part del contacte 
íntim, d’aquella complici-
tat. Entens que el dia a dia 
és una espècie d’estat de 
guerra, ple de recrimina-
cions, de retrets. Passar 
per tot això és dur perquè 
els primers anys els fills 
s’ho mengen tot. Però 
quan se supera aquesta 
fase hi ha molt camp per 
córrer.   

Tu treballes a casa. Has 
pogut estar moltes hores 
amb els fills. 
Hi ha aquesta idea 
absurda del temps de qua-
litat. Jo no hi crec gens, en 
això. Quan t’hi estàs molt, 
amb els fills, hi ha 
moments que semblen 
insuportables i, de cop i 
volta, aquella situació es 
converteix en un gran 
moment. La paternitat és 
una marató, és una car-
rera de llarg recorregut. 
Un pare no pot arribar i 
dir: “Fill, ara estaré amb 
tu mitja hora fantàstica”. 
Ser pare és un anar fent, 
té molt de repetició. No 
pots engegar el parquíme-
tre. Els moments especi-
als són quan són. 
L’espurna sorgeix de la 
monotonia, de l’experièn-
cia quotidiana.e
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a la portada

TRINITAT GILBERT 
FOTOS: MANOLO GARCÍA 

“A
ls meus tres 
fills els 
agrada que 
sigui de 

l’associació de mares i 
pares (AMPA) de 
l’escola”, explica la Patrí-
cia Sarrias. És la presi-
denta de l’AMPA de 
l’Escola Pere IV, del 
Poblenou de Barcelona, i 
assegura que a les seves 
criatures els ha reforçat el 
sentiment de pertinença a 
l’escola el fet que ella hi 
estigui tan implicada. 

En una tarda de febrer, 
mentre la junta de 
l’AMPA està reunida amb 
els pares delegats de 
classe, els de la comissió 
de festes estan immersos 
en els preparatius de Car-
naval. Volen forrar amb 
mil i un colors el camió 
amb què sortiran de 
l’escola a la rua del barri. 
Per això, en les setmanes 
prèvies de les dates de dis-
bauxa han ocupat una aula 
amb tisores, papers de 
tots tipus, cel·los i coles 
d’enganxar. Algunes cria-
tures també els ajuden; 
d’altres estan fent extraes-
colars a la mateixa escola i 
saben que quan acabin 
tenen els pares dins d’una 
aula. I encara uns altres 
han marxat amb els pares 
(homes). “A la junta hi 
tenim dos homes, però a la 
coordinadora d’AMPAs de 
les escoles del barri totes 
som dones”. És el perfil 
predominant, asseguren. 

La Patrícia va decidir 
participar en l’AMPA per-
què creu en la vida associ-
ativa per millorar la reali-
tat. “En el cas d’una 
AMPA, hi guanya l’escola 
i, per tant, hi ha una 
repercussió directa en els 
meus fills i, esclar, en 
totes les criatures”. 

Aportacions 
Per si algú en té dubtes, la 
Patrícia i la junta comen-
cen a relatar tot el que fan: 
gestionen les hores d’aco-
llida de matí i de tarda; 
gestionen les extraesco-
lars per als alumnes i per 
als pares (que mereixen 
un paràgraf a part!); 
s’impliquen en les dates 
festives del calendari per-
què tots els infants hi 
puguin participar a un 
cost molt baix, com per 
exemple per Carnaval, 
quan preparen disfresses 
molt econòmiques; fan 
Escola de Pares per orien-
tar els adults en l’educació 
dels fills; fan actes solida-
ris en col·laboració amb el 
Banc dels Aliments, a qui 
aporten menjar empaque-
tat recollit a l’escola, i amb 
les ludoteques del barri, a 
les quals donen joguines. 
I, per acabar, que s’escriu 
molt ràpid, aporten una 
partida econòmica a 
l’escola, perquè l’equip 
directiu la destini a cobrir 
les necessitats que tingui 
(com ara finançar pissar-
res digitals). 

Les extraescolars de 
l’AMPA per als pares són: 

body balance (els 
dimarts), batucada (els 
divendres), futbol (els 
dimecres) i aeròbic (els 
dijous). “Hi ha moltes 
famílies que en fan al 
mateix temps que els fills 
en fan d’altres, i està bé 
perquè teníem la necessi-
tat de fer també activitats 
d’adults, però la falta de 
temps i els preus ho 
impossibilitaven”.  

Mentre la Patrícia ha 
fet el relat de tot el que 
l’AMPA fa per l’Escola 
Pere IV, altres membres 
de la junta expliquen que 
el 93% de les famílies són 
sòcies de l’AMPA, i 
paguen una quota de 66 €. 
I a partir d’aquí, resumei-
xen contents tot el que 
l’escola aporta a les famí-
lies. “Ens hi trobem a 
gust, perquè anem tots a 
l’una per aconseguir el 
millor”. I la Patrícia afe-
geix: “Pensa que moltes 

Tot el que una AMPA  
pot fer per una escola

vegades els meus fills em 
pregunten si avui tinc 
reunió d’AMPA, perquè 
els agrada quedar-se a 
l’escola”. El gran ensenya-
ment que aporta impli-
car-se en l’AMPA, diuen 
els de l’Escola Pere IV, és 
que es fan proper el cen-
tre: “Tenim complicitat 
amb els mestres, amb els 
equips directius, amb 
l’escola en general”. 

El paper de l’AMPA 
A la Fundació Jaume 
Bofill, la directora del 
projecte Famílies amb 
Veu, Marta Comas, 
explica les conclusions de 
dos anys d’estudi junta-
ment amb les principals 
federacions d’AMPA de 
Catalunya (Fapac, Fede-
ració d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes 
de Catalunya; CCAPAC, 
Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i 
Mares d’Alumnes de 
Catalunya; Fapaes, Fede-
ració d’Associacions de 
Pares d’Alumnes d’Ense-
nyament Secundari; 
Fapel, Federació d’Asso-
ciacions de Pares i Mares 
d’Alumnes d’Escoles 
Lliures; AEC, Agrupació 
Escolar Catalana, i Fam-
padi, Federació d’Associ-
acions de Pares i Mares 
d’Alumnes amb Discapa-
citat Intel·lectual). “Hem 
fet tres enquestes 
paral·leles: una a les 
AMPA; una altra a una 
mostra de 1.500 famílies 
en què els preguntàvem 

A l’escola, pares 
ben implicats

Les associacions de mares i pares ajuden a conciliar els horaris dels infants amb els 
horaris laborals, perquè moltes coordinen serveis d’acollida, extraescolars o menjador.  
A més, potencien la vida social i festiva de l’escola al barri i a la ciutat 

ACCIÓ. Els pares s’impliquen en moltes activitats  
de l’escola. Aquest febrer tenen la rua de Carnaval.

La Patrícia va 
entrar a l’AMPA 
perquè hi ha 
“una repercussió 
directa”  
en els seus fills

què els mou a participar-
hi, i una tercera als 
equips directius de les 
diferents escoles”. I qui-
nes són les conclusions? 
Una gran majoria de cen-
tres educatius de Catalu-
nya (un 97%) compten 
amb una AMPA, i un 81% 
de les famílies hi estan 
associades. 

Les AMPA són un 
model associatiu “lleuger i 
eficient”, perquè amb un 
màxim de quinze persones 
s’organitzen per proveir 
els serveis bàsics, que, en 
gran part, són els que con-
cilien la vida familiar amb 
la laboral. Els serveis són 
les acollides de matí i de 
tarda, els menjadors i les 
extraescolars. “Esclar que 
hi ha excepcions, perquè 
hi ha AMPAs que s’encar-
reguen d’alguns d’aquests 
serveis i d’altres que no, 
però les dades revelen que 
un 92% de les AMPA són 
capaces d’oferir serveis 
bàsics a les famílies”, diu 
Comas. Però la idea bàsica 
és que l’AMPA, a part de 
donar suport a l’educació 
que imparteix l’escola, és 
la que fa tot el possible per 
conciliar vida laboral i vida 
familiar. 



7caracriaturesara DISSABTE, 15 DE FEBRER DEL 2014  

DECISIÓ. A les reunions de 
l’AMPA de l’Escola  

Pere IV del Poblenou, els 
pares i mares  debaten 

sobre les activitats que 
impulsa l’associació.

Tot i això, continua 
relatant Marta Comas, el 
model de l’AMPA té ris-
cos. “Sobreviuen en gran 
part amb l’aportació eco-
nòmica de les famílies: un 
28% dels ingressos de les 
AMPA provenen de les 
quotes dels socis i un 
60,7% dels seus ingressos 
vénen dels serveis que 
gestionen”. De manera 
que “és menys del 5% la 
quantitat d’ingressos que 
els arriba de les subvenci-
ons públiques”. Així que 
“les AMPA funcionen 
perquè les fan funcionar 
les famílies”, continua 
Comas. 

El bon camí 
I encara més. Com que els 
nuclis actius de les AMPA 
acostumen a ser de 15 
persones, l’equip pot 
sobresaturar-se ràpida-
ment si no busca estratè-
gies. El projecte Famílies 
amb Veu assenyala qui-
nes haurien de ser. 1) 
Garantir un bon sistema 
d’informació cap a totes 
les famílies que les motivi 
a implicar-se en les acti-
vitats de l’AMPA. 2) Obrir 
un ventall de possibles 
activitats en les quals 

pugui participar, des de la 
més puntual i còmoda 
fins a la més permanent i 
feixuga. Ha de detectar el 
capital humà de cada cen-
tre educatiu i captar-lo 
per enriquir les potencia-
litats de l’AMPA. 3) Esta-
blir complicitats amb la 
resta d’iniciatives i espais 
de participació existents 
al centre, com els pares 
delegats, les comissions 
mixtes, les consultes, les 
campanyes, les trobades, 
etc., perquè uns impulsen 
els altres. 4) Les federaci-
ons d’AMPAs han de 
garantir els serveis 
d’assessorament i consul-
toria que ofereixen a les 
AMPA, per poder exter-
nalitzar aspectes de ges-
tió administrativa que 
sovint les ofeguen.  

Malgrat tots els mal-
grats, el model és eficaç, 
perquè “l’AMPA canalitza 
amb fluïdesa la relació 
entre famílies i escola”, 
perquè les direccions les 
valoren com a intermedi-
aris. I tot això tenint en 
compte que en l’AMPA 
cada una de les famílies hi 
col·labora segons les seves 
possibilitats, perquè “el 
projecte Famílies amb 

Veu ha demostrat que hi 
ha moltes maneres de 
participar-hi”. 

Feina reconeguda 
També són valorades pel 
departament d’Ensenya-
ment. La directora gene-
ral d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa, 
Meritxell Ruiz, ressalta 
“el treball conjunt de les 
associacions de mares i 
pares d’alumnes amb els 
centres educatius en 
l’educació d’infants i 
joves”. Les considera 
“imprescindibles als cen-
tres per facilitar la parti-
cipació de les famí-
lies en les 
activitats que es 
realitzen, con-
tribuir a la 
millora de la 
qualitat del 
sistema i 
facilitar la 
prestació de 
serveis fora 
de l’horari 
lectiu”. 
Meritxell Ruiz 
també sosté que 
“el treball con-
junt entre escola i 
família, mitjançant les 
AMPA, permet dur a 

terme una acció coherent 
i coordinada en l’educació 
d’infants i joves”. 

Per tot plegat, el pro-
jecte Famílies amb Veu, 
dut a terme per la Funda-
ció Jaume Bofill i les prin-
cipals federacions 
d’AMPA de Catalunya, 
conclou que les AMPA 
necessiten que se les 
escolti més. “En un centre 
educatiu el màxim òrgan 
de govern és el consell 
escolar, en què estan 
representades les famí-
lies, però en què tenen la 

Són un model 
associatiu 
“lleuger i 
eficient”, apunta 
un estudi de la 
Fundació Bofill

Marta Comas 
manté que “les 
AMPA funcionen 
perquè les 
famílies les  
fan funcionar”

sensació que les seves opi-
nions no tenen gaire pes 
en la presa de decisions”. 
L’estudi ha revelat que les 
AMPA voldrien participar 
més en la programació 
anual del centre, en la 
selecció dels professors o 
de la direcció i també en el 
procés d’admissió 
d’alumnes, perquè tot fos 
més transparent. 

En l’àmbit polític, 
“l’estudi també ha demos-
trat que les AMPA volen 
tenir més lideratge social, 
perquè políticament es 
convoquen sempre tots els 
sectors educatius, però les 
AMPA sempre hi són 

absents”. I hi són 
absents quan es deci-

deixen temes tan 
importants com la 
posada en marxa 
de la jornada com-
pactada, per 
posar-ne un 
exemple. “La con-
clusió final, doncs, 

és que les AMPA 
han de poder tenir 

més veu, perquè 
com que són una part 

tan activa en l’educació 
de les criatures mereixen 

que se’ls doni més respon-
sabilitats”.e
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Què ens passa amb l’an
ESTHER ESCOLÁN 
FOTO: MANOLO GARCÍA 

E
n un món cada cop 
més globalitzat, 
dominar altres idi-
omes esdevé clau. 

Fins aquí sembla fàcil, 
però si mirem enrere ens 
adonem que el nostre país 
sempre ha estat a la cua 
dels rànquings que ava-
luen el domini d’altres 
idiomes. Sobre aquest 
aspecte, la delegada dels 
centres d’ensenyament 
d’anglès Helen Doron a 
Catalunya, Meena 
Athwani, té molt clar que 
aprendre un idioma 
“requereix temps i molta 
pràctica”, per la qual cosa, 
segons el seu punt de 
vista, “a les escoles, amb 
una mitjana d’almenys 25 
alumnes per classe, és 
molt difícil atendre les 
criatures d’una manera 
personalitzada”.  

“D’altra banda –afegeix 
Athwani–, l’anglès conti-
nua sent una assignatura 
més, amb un nombre 
d’hores limitat, handicap 
que no permet ni treure el 
màxim profit d’aquestes 
classes ni trobar el 

mètode que animi els 
infants a llançar-s’hi”. 

De totes maneres, tal 
com apunta la pedagoga 
especialitzada en llengua 
anglesa Imma Prat, “els 
docents estem en mans de 
decisions polítiques que 
implanten plans educa-
tius i els descarten sense 
deixar un temps d’aplica-
ció que ens demostri si 
funcionen o si només cal 
corregir-los o descartar-
los completament”. 

D’aquesta manera, 
l’anglès ha anat introdu-
int-se gradualment als 
centres escolars, no sense 
haver tirat sense engaltar 
com amb les famoses sci-
ence o maths, aquelles 
assignatures que, de 
sobte, van començar a 
impartir-se íntegrament 
en anglès. Prat, que fa 20 
anys que està al capdavant 
del departament de llen-
gua anglesa de l’Escola 
Arrels de Barcelona, 
recorda com “aquesta 
mesura limitava molt 
l’aprenentatge dels nens 
que no tenien un nivell 
d’anglès suficient i com-
prometia els seus resul-

tats en matèries que pot-
ser traurien amb nota en 
la seva llengua materna”. 

Un nou marc 
Després d’experiments 
diversos i sent conscients 
que no podia perdre’s més 
temps amb els idiomes, al 
juliol la Generalitat de 
Catalunya va presentar el 
Marc per al plurilingüisme. 
Fa 20 anys ningú parlava 
de globalitat i ara és quan 
en recollim les conseqüèn-
cies, que no són altres que 
el poc domini d’idiomes 
que hi ha arreu del nostre 
país, motiu pel qual tal 
com afirma el secretari de 
Polítiques Educatives de la 
Generalitat de Catalunya, 
Joan Mateo, “ara o mai cal 
que l’escola trenqui defini-
tivament amb aquesta 
inèrcia”. El marc busca 
que el 2018 tots els nois i 
noies que acabin l’educa-
ció obligatòria tinguin ple 
domini del català, el caste-
llà i l’anglès i coneguin una 
altra llengua estrangera, 
però tal com matisa Mateo 
no pretenen “impartir 
matèries senceres en 
anglès, sinó que, de 

situacions quotidianes, 
del dia a dia, amb les quals 
la criatura s’identifiqui i 
vagi guanyant seguretat i 
confiança en ella mateixa, 
un procés que, tal com 
reafirma Meena Athwani, 
“va en paral·lel a la madu-
ració de l’infant i, així com 
el català o el castellà 
s’aprenen primer oral-
ment, provant, repetint, 
imitant sons, corregint, 
cantant, jugant, etc., un 
idioma estranger ha 
d’aprendre’s de la mateixa 
manera”.  

Després ja vindran la 
lectura, l’escriptura i la 
gramàtica, que, per exem-
ple, als centres Helen 
Doron no fan servir fins 
als 8 o 9 anys. Athwani 
incideix tanmateix en la 
importància de “veure 
com respon cada nen, 
donar-li temps a familia-
ritzar-se amb l’idioma, 
convidar-lo a provar, afa-
vorir que gaudeixi i es 
diverteixi en cadascun 
d’aquests contactes i feli-
citar-lo després de cada 
petita fita”. Un temps que 
sovint xoca de ple amb la 
impaciència dels pares i 

ÈXIT. La clau en 
l’aprenentatge d’un 
idioma és incorporar-lo 
en la vida quotidiana. Així 
ho fan, per exemple, en els 
centres Helen Doron.

L’eterna assignatura pendent
manera transversal, el 
marc seleccionarà unitats 
de diferents matèries que, 
per la seva naturalesa, són 
més adequades a l’hora de 
ser estudiades en un altre 
idioma que no sigui ni 
català ni castellà”.  

La presència de l’anglès 
com a llengua vehicular de 
la resta de matèries, no 
com a matèria per ella 
mateixa, ha de tendir a 
ocupar un 15% de la totali-
tat del curs. Cal tenir en 
compte, tanmateix, que en 
no impartir tota una matè-
ria en anglès, sinó només 
determinades unitats, “no 
es compromet l’aprenen-
tatge de l’infant en cap de 
les matèries”.  

Llengua materna 
Gràcies a aquesta intro-
ducció dels idiomes en 
determinats temaris, les 
escoles s’acostaran final-
ment als models d’immer-
sió lingüística que ja prac-
tiquen escoles 
multilingües i que, amb el 
temps, han estat els únics 
que han demostrat la seva 
efectivitat. Es tracta 
d’introduir l’idioma en 

 Meena Athwani 
té molt clar que 
aprendre un 
idioma “demana 
temps i molta 
pràctica”

L’objectiu és que 
el 2018 se surti 
de l’escola 
parlant bé català, 
castellà, anglès i 
un quart idioma
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En família

L’infant 
enamorat

Ara que tenim encara frescos els fastos comer-
cials de Sant Valentí, val la pena dedicar un 
pensament als nens petits enamorats.  

e 
Sovint trobo mares preocupades perquè els seus na-
dons no les volen deixar per res del món. Tota l’esto-
na volen anar a coll, si els deixes ni que sigui un mi-
nut per anar al lavabo ploren que sembla que els 
matessin, a la nit volen dormir amb tu, i sovint no tan 
sols al teu costat, sinó a sobre teu, dins teu, amb el teu 
pit a la boca i la teva orella a la mà. I es pregunten: com 
poden estar tan enganxats?, és normal?, és conveni-
ent aquesta dependència? I jo els explico: és que es-
tà enamorat. És que encara està en època de festejar. 
e 
Gairebé totes les mares han tingut un nòvio abans 
de tenir un fill. ¿No s’enrecorda d’aquelles llargues 
vesprades entrellaçant les mans, mirant-se als ulls, 
pronunciant amb veu tremolosa aquelles originals 
i variades reflexions filosòfiques: “T’estimo”, “I jo 
a tu”, “T’estimo molt”, “Jo t’estimo moltíssim”, 
“T’estimo més que a la meva vida”, “T’estimo més 
que res al món”...? I després de tres hores de con-
versa, arribaves a casa, i cap als telèfons falta gent! 
I ara gràcies que hi ha tarifa plana! Abans els nos-
tres pares treien foc pels queixals. “Què fas trucant 
altre cop? ¿Tu has vist la factura del telèfon, des que 
vas conèixer aquesta noia? ¿És que no heu estat par-
lant tres hores seguides? ¿Encara et queda alguna 
cosa per dir-li? No l’hi pots dir demà?” Doncs sí, em 
quedava una cosa per dir-li, i era urgent: “T’estimo”. 
I la resabuda resposta: “I jo a tu més”. El temps pas-
sa, els nòvios es converteixen en marits i la passió 
deixa pas a l’afecte. El teu marit es pot passar hores, 
fins i tot dies, sense agafar-te de la mà, mirar-te als 
ulls i dir “T’estimo”. De fet, a principis de febrer en 
fan anuncis a la tele, per als més despistats.  
e 
A vegades es troba a faltar, però hi ha compensaci-
ons, i la veritat és que arribava a cansar una mica, 
tant d’enamorament. Doncs bé, la teva filla o el teu 
fill de dos o tres anys encara estan en l’època de fes-
tejar. Encara se senten vius només al teu costat, i 
quan et perden de vista senten com un buit a l’àni-
ma que res no pot omplir. Això passarà, sens dub-
te. Fins i tot abans del que esperes. Fins i tot (però 
potser ho descobriràs una mica tard) abans del que 
desitges. També la seva passió deixarà pas a l’afec-
te. Si el que vols és un nen que et digui “Adéu” i “Ho-
la” sense aixecar la vista de la consola, ho tindràs. 
Si el que vols és un adolescent que us digui “Papa, 
mama, no sortiu al cine aquest dissabte? Després 
podeu anar a sopar...”, ho tindràs. Però encara no. 
De moment, el teu fill encara està bojament ena-
morat de tu. Per què no et relaxes i en gaudeixes? 
Dura tan poc... 
 
Carlos González és doctor en pediatria

Carlos 
González

nglès?
mares que creuen, equivo-
cadament, que al cap de 
tres anys d’estar apuntats 
a una acadèmia els seus 
fills ja han de parlar l’idi-
oma. “Cal tenir molt clar 
que el que importa és que 
els nens aprenguin anglès, 
no aprovar l’examen de 
torn”, sentencia Athwani. 

Començar tan aviat 
com sigui possible també 
és clau, ja que en el 
moment de néixer, una 
criatura és potencialment 
receptiva a tot el que 
l’envolta i pot crear tants 
canals de comunicació 
com li facin falta. Aquesta 
és la base del curs Baby’s 
best start, que els centres 
Helen Doron ofereixen als 
nens d’entre 3 i 22 mesos, 
però també és un principi 
que s’aplica des de fa una 
dècada a l’Escola Arrels. 
Al començament de la 
classe, Imma Prat sempre 
explica als seus alumnes 
que estan en una mena de 
laboratori on només pot 
parlar-se anglès, i després, 
per evitar que la canalla 
s’avorreixi i desconnecti, 
desplega tot un seguit 
d’activitats que canvien 
cada dia. “No es poden 
avorrir, sinó que cal que 
vegin l’anglès com una 
cosa divertida. Cosa que 
no vol dir que la gramàtica 

no s’hagi de treballar”, 
afirma Prat. A l’escola, des 
de P-3, on els nens fan un 
contacontes anomenat 
Are you ready for a story? 
diversos cops al mes, fins a 
la secundària, quan duen a 
terme petites experièn-
cies o projectes dins de les 
altres àrees en anglès, els 
nens i nenes s’adonen que 
són capaços d’estudiar la 
reproducció humana, el 
sistema solar o altres 
temes en anglès. “Quan 
vegin l’anglès com un ins-
trument més del dia a dia, 
haurem guanyat la par-
tida”, conclou Prat. 

Complementar 
Léo Canals, de quatre 
anys, compta amb un 
avantatge de partida pel 
que fa al seu domini d’idi-
omes i és que la Gaëlle, la 
seva mare, és francesa, per 
la qual cosa el nen utilitza 
l’idioma de manera natu-
ral en el seu dia a dia. A 
part d’estar exposat al 
català, al castellà i al fran-
cès des del bressol, el Léo 
va afegir l’anglès a la llar 
d’infants, que era trilin-
güe. La seva mare asse-
nyala que el nen “consi-
dera l’anglès com un altre 
idioma més i no li va cos-
tar gens deixar-se anar en 
cap dels quatre idiomes”. 

La Gaëlle sempre parla en 
francès amb el seu fill i 
aquesta immersió la 
reforça amb estades a casa 
dels avis materns, a 
França, i amb la lectura de 
contes en francès. El Léo 
parla català amb el pare, 
castellà amb la família 
paterna i amb la cangur i 
francès amb la família 
materna. I, com recalca la 
mare, “té molt clar en quin 
idioma ha de dirigir-se a 
cadascun de nosaltres, i 
amb mi fa un mix”. A 
l’escola pública, on el Léo 
cursa P-4, enguany només 
fa una hora d’anglès cada 
dues setmanes, tot i que 
per pal·liar el cop el nen es 
troba una hora a la set-
mana amb la seva profes-
sora de la llar d’infants, 
anglesa nadiua.  

L’Alba Tinoco, de 10 
anys, fa cinc hores d’anglès 
a la setmana, tres a l’escola 
i dues com a extraescolars. 
Així des de P-3, ja que el 
José Luis, el seu pare, con-
sidera “fonamental” que 
domini altres idiomes de 
cara al seu futur laboral. 
L’Alba encara s’enfronta a 
un sistema en què, tot i 
estar assolint cert protago-
nisme, “l’anglès continua 
impartint-se com una 
matèria complementària”, 
lamenta el José Luis.e

Secret de l’èxit 
Més ús social 
e 
“Perquè una llengua tri-
omfi ha de ser vehicular, 
cal que faci falta”, 
declara la pedagoga espe-
cialitzada en llengua 
anglesa Imma Prat. Per 
això la falta d’ús social de 
l’anglès més enllà dels 
centres escolars ha estat 
la trava amb què infants i 
adolescents han hagut de 
batallar durant dècades. 
Ara les televisions i els 
cinemes projecten de 
manera regular sèries i 
pel·lícules en versió ori-
ginal subtitulada, un 
aspecte que Prat consi-
dera clau “si realment vol 
fer-se una immersió real 
en un idioma i no que els 
idiomes continuïn sent 
un reducte que només es 
treballa a les escoles”. En 
aquest sentit, el secretari 
de Polítiques Educatives 
de la Generalitat de Cata-
lunya, Joan Mateo, afe-
geix que “cal que s’incre-
menti l’ús social dels 
altres idiomes”. En defi-
nitiva, cal construir “una 
societat plurilingüe i 
reestructurar la mentali-
tat dels joves perquè 
siguin capaços de treba-
llar i expressar-se en el 
seu dia a dia en diversos 
idiomes”.

TV ‘online’ 
Nous recursos 
e 
El mes de gener passat 
l’empresa d’ensenya-
ment d’anglès Kids&Us 
va llançar un canal de 
televisió per internet 
amb l’objectiu de conti-
nuar millorant l’apre-
nentatge de l’anglès en 
criatures. El projecte 
s’anomena Telekids i 
consisteix en un canal a 
YouTube obert a tothom 
i on poden veure’s 
vídeos pensats per aju-
dar els més petits en el 
seu procés d’aprenen-
tatge. Es tracta d’un 
material audiovisual, de 
producció pròpia i des-
envolupat pel departa-
ment pedagògic de 
Kids&Us, que permetrà 
als infants aprendre nou 
vocabulari i estructures 
gramaticals en anglès. 
En aquests moments ja 
estan disponibles dos 
capítols de Telekids, 
protagonitzats pel xef 
GoodFood, que es veu 
immers en un munt de 
situacions divertides. El 
programa és íntegra-
ment en anglès i la previ-
sió és emetre una nova 
peça cada trimestre.
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La cua de Quiró 
 

Parlem  
de Nou Barris

El dijous 6 de febrer es va presen-
tar el Pla d’actuació prioritària 
en l’àmbit educatiu, 2013-2015 

del districte de Nou Barris. Va ser un 
acte carregat de simbolisme al qual 
vaig tenir l’orgull de ser convidat per 
dir quatre paraules, al costat d’Irma 
Rognoni, Manel Blasco i Gerard Ar-
danuy. Mentre ells parlaven jo ana-
va recollint les paraules que més so-
vintejaven en els seus discursos: 
treball en xarxa, alinear, junts, sumar, 
coordinació, trencar barreres, res-
ponsabilitat, sinergies, canviar dinà-
miques, ambició... Però, per damunt 
de tot, prenia nota del més important: 
que Nou Barris es pregunti “Què sig-
nifica l’educació per a nosaltres?” No 
cal argumentar per què, per a un dis-
tricte com aquest, és del tot cabdal el 
paper de l’escola.  

Aquest pla aconsegueix posar da-
munt la taula el que ja s’està fent al 
barri de manera atomitzada, però ofe-
rint-ne una visió de xarxa i mostrant 
la possibilitat de generar sinergies. 
Ha estat elaborat conjuntament, en 
el marc de la crisi econòmica, pel Con-
sorci d’Educació, el districte de Nou 
Barris, l’Institut Municipal d’Educa-
ció i els agents de la comunitat edu-
cativa del districte (centres educa-
tius, inspecció, treballadors socials, 
tècnics de barri...). Nou Barris ha po-
sat així en marxa una iniciativa pio-
nera que hauria de merèixer imme-
diatament l’atenció col·lectiva. Ha 
obert un camí. 

Pla de treball 
Com va ressaltar Manel Blasco, 
aquest pla no és ni un manifest ni 
una plataforma reivindicativa, és una 
cosa més important: és un pla de tre-
ball. Cal remarcar-ho, ja que el vici 
pedagògic més estès a Catalunya és 
la tendència a avaluar-nos d’acord 
amb l’altura dels nostres ideals, men-
tre menystenim els nostres resul-
tats. Al pla estan ben definits 5 ob-
jectius prioritaris que es concreten 
en 22 línies d’actuació i 96 accions 
concretes, a més dels criteris d’ava-
luació. Encara que no fos més que 
per la voluntat de fer front a l’aban-
donament prematur, un dels grans 
problemes del districte, ja ens hau-
ríem de treure el barret. Però va més 
enllà, i apunta a noves realitats emer-
gents i preocupants, com els proble-
mes de salut mental. 

Respecte al finançament, Manel 
Blasco va dir que “aquest no és un Pla 
Marshall”, però va apuntar una idea 
suggeridora i digna de ser explorada: el 
microfinançament. Més 
detalls a: w110.bcn.cat/ 
N o u B a r r i s / C o n t i n -
guts/Pla d’Educació.pdf

Gregorio Luri 

Gregorio Luri és 
doctor en filosofia 
i educador

Contra les 
dificultats 
lectores

XAVIER TEDÓ 
FOTO: ESCOLA THAU 

E
ntre un 20% i un 
30% dels infants a 
Catalunya tenen 
dificultats a l’hora 

de llegir i aquesta és una de 
les principals causes del 
fracàs escolar: la majoria 
dels casos de trastorn de 
l’aprenentatge són conse-
qüència dels problemes de 
lectura. Davant d’aquest 
escenari, un grup d’inves-
tigadors de la Universitat 
de Barcelona (UB) ha 
impulsat una nova meto-
dologia que s’implanta des 
de fa tres anys en diferents 
escoles del país amb uns 
resultats espectaculars. 
Les dades reflecteixen que 
un 90% dels alumnes que 
segueixen el mètode Bin-

ding milloren la capacitat 
lectora. En pocs mesos els 
infants de primer de pri-
mària, el curs en el qual 
s’aplica el programa, aug-
menten la velocitat lectora 
mentre redueixen ostensi-
blement els errors que 
cometen quan llegeixen.  

Josep Sopena, profes-
sor de la Facultat de Psi-
cologia de la UB i un dels 
impulsors del Binding, 
remarca que el programa 
presenta “un dels millors 
resultats del món perquè 
utilitza una metodologia 
que s’adapta a les dificul-
tats del nen”. Aquest 
innovador mètode 
s’estructura en una part 
més mecànica, que con-
sisteix a convertir lletres 
en sons, aborda també la 

sintaxi, la morfologia i el 
vocabulari, i aleshores 
s’ensenya a llegir i a com-
prendre utilitzant eines 
com les deduccions o les 
visualitzacions.  

Sota la premissa de fer 
que cap nen es quedi 
enrere, el projecte es 
complementa amb reforç 
a la mateixa escola i a casa 
per als alumnes que no 
segueixen el ritme: 
“Tenim programes infor-
màtics que incideixen en 
les seves dificultats per-
què arribin al nivell dels 
seus companys”, explica  
Sopena. La prevenció, 
detectar els primers indi-
cis de dificultats en la lec-
tura, és un dels pilars 
sobre els quals se sustenta 
el Binding, que posa tots 
els mitjans per revertir-
ho, perquè els primers 
anys de primària esdeve-
nen claus per assentar les 
bases de la lectoescrip-
tura. L’avaluació mensual 
que es fa de cada alumne 
permet fer un seguiment 
continuat per parar 
compte en aquells aspec-
tes que poden dificultar el 
seu aprenentatge.  

El projecte Binding 
utilitza una metodologia 
similar a la denominada 
resposta a la intervenció, 
que s’aplica als Estats 
Units i a Finlàndia, i a més 
de seguir els exercicis que 
els fan fer els professors a 
l’escola, els infants han de 
seguir treballant aquest 
mètode des de casa, amb 
l’ajuda de la família i amb 
diferents aplicacions web.  

Llegir jugant  
Una de les primeres esco-
les catalanes a aplicar la 
metodologia del Binding 
ha estat l’Escola Thau 
Barcelona. Uns 350 alum-
nes de cinc a sis anys han 

Un grup d’investigadors de la UB  
posa en marxa el mètode Binding 
per millorar la comprensió lectora

utilitzat aquesta eina 
pedagògica, que els ha 
permès millorar de 
manera clara en les seves 
dificultats lectores. Agustí 
Olivares, director de pri-
mària del centre, 
remarca: “Fa quatre anys 
vam ser pioners en l’inici 
de la investigació i hem 
anat implementant el 
projecte també a partir 
dels nostres suggeri-
ments. I si al principi 
només hi participaven 
dos grups de primer, ara 
ja hi participen tots qua-
tre”. El màxim responsa-
ble de l’escola deixa clar 
que “aprendre a llegir no 
és com aprendre a parlar, 
i cal utilitzar la metodolo-
gia més eficaç perquè 
sempre hi haurà nens 
amb problemes de lecto-
escriptura”.  

En aquest sentit, Oliva-
res destaca “el lligam amb 
institucions de referència 
del país, com la UB, per 
portar a terme un treball 
interdisciplinari que ajudi 
a detectar tan aviat com es 
pugui els problemes de 
lectura perquè ells, com a 
experts, saben com funci-
ona el cervell a l’hora de 
llegir, quines parts són les 
que s’activen”. L’avaluació 
inicial que es fa de cada 
alumne permet fer una 

Un 90% dels 
alumnes que 
segueixen el 
mètode Binding 
milloren la 
capacitat lectora 

APOSTA. L’Escola Thau és una de les que han 
implantat el mètode Binding, amb bons resultats.

“Treballen amb 
un joc adaptat  
al seu nivell i al 
seu ritme”, diu 
Tània Gris, de 
l’Escola Thau
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“Alguns 
alumnes van 
fer un canvi 
espectacular”, 
reconeix  
Àngels Cadena

CAUSES. Entre un 20% i un 30% dels infants a 
Catalunya tenen dificultats a l’hora de llegir i això 

pot explicar els elevats nivells de fracàs escolar.

què es fomenta l’empatia: 
“Els fem veure que 
cadascú fa el que pot,    
que no passa res si un lle-
geix més lent, fins i tot es 
feliciten, és un treball 
cooperatiu”.  

Estendre el mètode 
Àngels Cadena és la 
impulsora de la part 
docent del projecte i es 
dedica a fer-ne difusió als 
centres públics, que s’hi 
poden acollir pagant 20 
euros per alumne a l’any. 
Ho fa amb convenciment 
pels resultats que ha vist 
a les escoles on ha treba-
llat: “Aquest és el primer 
any que estic com a direc-
tora de l’Escola Mercè 
Rodoreda de Barcelona i 

tema de nacionalitat. Els 
mètodes també han 
d’evolucionar i el Binding 
és una barreja del mètode 
analític i el global, que 
agrupa la lectura amb la 
pronúncia de sons i fra-
ses”, assenyala Cadena. 
La transversalitat és una 
altra de les virtuts del 
mètode: “És una inicia-
tiva que es desenvolupa 
durant un mínim de qua-
tre hores setmanals i 
s’emmarca a l’àrea de 
llengües i programes 
transversals, perquè els 
textos poden ser de dife-
rents tipus”.  

El seu homòleg a 
l’Escola Thau, Agustí Oli-
vares, considera que “s’ha 
d’entrenar a llegir de 
manera rigorosa, cal abo-
car tots els esforços en les 
edats primerenques per-
què ningú es quedi 
enrere, i el Binding ho 
permet”. L’auxiliar de lec-
tura, Tània Gris, no 
amaga que és difícil que 
els alumnes amb més pro-
blemes arribin al nivell 
més alt de la classe, tot i 
que n’ha vist casos, però sí 
que subratlla que “tot-
hom millora respecte al 
punt on era, com a mínim 
se situen en la mitjana”.  

L’impulsor del pro-
jecte, Josep Sopena, des-
taca que el pròxim objec-
tiu del grup 
d’investigadors que pro-
mou el programa Binding 
és “que cada escola sigui 
autosuficient”. “Fem for-
mació perquè els mestres 
pugin desenvolupar el 
mètode per ells matei-
xos”, conclou.e

diagnosi i observar els que 
tenen més problemes per 
oferir-los un tractament 
individualitzat.  

Aquí entren en joc les 
auxiliars de lectura. Una 
d’elles és Tània Gris, que 
atén els alumnes amb més 
dificultats lectores del 
Thau. Gris treballa de 
manera individual amb 
els alumnes en una sala de 
reunions fent exercicis 

durant uns deu minuts: 
“A l’aula només hi sóc al 
principi del curs per guiar 
les tutores, després ja són 
elles les que s’encarre-
guen de fer el treball en 
grup”. Els alumnes a qui 
els costa seguir el ritme 
no es prenen com un càs-
tig el fet d’haver de deixar 
la classe. “Aprenen el nom 
de les lletres, les síl·labes, 
els bisíl·labs i els tri-

síl·labs, però ni se n’ado-
nen perquè ho fan jugant 
a l’ordinador en un joc 
que s’adapta al seu nivell i 
al seu ritme”, explica Gris.  

El joc estrella és una 
cursa entre dos cotxes, un 
pilotat per l’alumne i 
l’altre per l’ordinador, en 
què el nen ha de dir el nom 
de les paraules que aparei-
xen perquè el seu vehicle 
vagi més ràpid i l’altre més 

lent. “És una cursa, però 
llegeixen sense adonar-
se’n i no pateixen mentre 
ho fan, perquè és una acti-
vitat lúdica”, emfasitza 
Gris. Mentrestant, a l’aula, 
el grup treballa lletres i 
vocabulari amb un Power 
Point per aprofundir en la 
mecànica lectora, en una 
sessió que es comple-
menta amb lectures de 
paraules per parelles en 

encara no tenim dades, 
però els últims quatre 
anys he estat a La Sedeta i 
els alumnes amb una 
velocitat lectora molt 
lenta van fer un canvi 
espectacular”. Una pro-
gressió que atribueix a la 
metodologia i, sobretot, a 
la constància que implica 
aquest sistema en el dia a 
dia de l’alumnat. De fet, a 
La Sedeta ho va ampliar a 
segon de primària i ho va 
exportar a l’últim trimes-
tre de P-5 adaptant els 
materials. Ara també els 
alumnes de P-5 de 
l’Escola Mercè Rodoreda 
seguiran aquest mètode 
els últims mesos del curs.  

“La població infantil ha 
canviat i no només per un 

Per a més informació 
http://binding.ub.edu 
Espai web del mètode que 
han impulsat des de la 
Universitat de Barcelona
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Lleure

Llengua a concurs: 
quan el català és 
més que un joc

PALOMA ARENÓS 
FOTO: LA XARXA 

V
a molt més enllà 
del pur entrete-
niment juvenil. 
La Xarxa de 

Comunicació Local i la 
productora Antàrtida fa 
cinc anys que van engegar 
el concurs televisiu i lin-
güístic Pica lletres, adre-
çat a estudiants de tercer 
curs d’ESO amb l’objectiu 
d’entretenir i fomentar i 
promoure la lectura i l’ús 
de la llengua catalana, 
tenint en compte tant el 
vessant escrit com l’oral. 
És un concurs en què el 

lletreig de paraules té un 
pes important, a més de la 
resolució d’endevinalles i 
embarbussaments. 
S’emet per 18 televisions 
locals de Catalunya, i a 
partir de l’abril s’ampliarà 
amb el format radiofònic 
a 12 emissores.  

La sisena edició va 
arrencar al novembre i 
acabarà, com el curs, al 
juny. Durant aquest 
temps mobilitzarà 720 
concursants directes, 
7.200 companys de classe 
que animen, 200 profes-
sors d’arreu del país i 150 
centres educatius. L’orga-

nització de calendaris de 
gravacions, l’enregistra-
ment de les diferents 
competicions entre insti-
tuts i la tasca pedagògica 
que hi ha al darrere impli-
quen una feina de produc-
ció de precisió quirúrgica. 
La gala de la gran final, a 
la qual després de superar 
les fases solen arribar-hi 
una dotzena d’alumnes, 
es retransmetrà per TV3 
al juny, amb un presenta-
dor carismàtic. L’any pas-
sat la va conduir el perio-
dista Espartac Peran al 
Teatre de la Passió de 
Cervera.  

La Xarxa distribueix a 18 televisions locals el 
concurs lingüístic ‘Pica lletres’ per a joves de 
tercer d’ESO. A l’abril n’oferirà la versió radiofònica
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Els creadors del pro-
grama es van inspirar en el 
concurs de lletreig Spe-
lling bee de la televisió 
nord-americana, molt 
arrelat des de fa 80 anys. 
“Vam arrencar el setem-
bre del 2006 amb set cen-
tres, en un moment en què 
la llengua i els concursos 
d’aquesta mena no tenien 
tant d’èxit, com després sí 
que ha tingut El gran dic-
tat, de TV3. Al darrere hi 
ha un fort component 
pedagògic avalat per la 
productora Atlàntida, 

Nou repte 
A la ràdio 
e 
La periodista de Ràdio 
l’Escala Lali Giner con-
duirà l’edició radiofònica 
del concurs Pica lletres, 
després d’haver estat 
escollida en el càsting 
que La Xarxa va organit-
zar la setmana passada 
per triar presentador. En 
aquesta prova hi van par-
ticipar una desena de 
professionals d’emisso-
res locals, i es van ava-
luar habilitats com la 
bona dicció, la rapidesa 
de reacció i l’empatia. 
Uns recursos que Giner 
haurà de desplegar al 
capdavant del programa, 
que s’estrenarà a l’abril 
en 12 emissores locals de 
ciutats com Terrassa, 
Vic, Girona, Altafulla 
Montblanc, Reus, 
Mataró, Vilafranca i Gra-
nollers. A cada programa, 
alumnes de segon d’ESO 
de dos centres s’enfron-
taran des dels estudis de 
les seves emissores 
locals. Serà la presenta-
dora del Pica lletres qui, 
des de la seu central de 
La Xarxa, conduirà i 
dinamitzarà el concurs.

especialista en aquests 
formats, i un interessant 
treball en xarxa, tant entre 
les televisions locals com 
amb els centres educatius, 
que s’hi han implicat 
molt”, detalla el cap de 
programes de La Xarxa, 
Jordi Sacristan. En aquest 
cas, el català és molt més 
que un joc. “En un 
moment de debat sobre la 
immersió lingüística com 
l’actual, aquest concurs 
demostra que els alumnes 
catalans tenen un 
excel·lent nivell de l’idi-

oma i que estan molt ben 
preparats pels centres”. “A 
més –matisa–, creiem que 
amb el concurs transme-
tem valors positius del 
jovent i fem una aposta 
clara pel territori i per un 
entreteniment amb una 
forta base cultural”.  

Una bona experiència 
El jove vigatà Guillem 
Mirabent, de 15 anys i 
estudiant de quart d’ESO 
a l’IES Vic, va ser el gua-
nyador a l’última edició 
del Pica lletres. Compa-

Per a més informació 
www.laxarxa.com 
www.antartida.tv 
www.picalletres.cat

gina l’institut amb la seva 
formació com a baixista i 
músic i destil·la energia 
per tots els porus. Té un 
gran record del seu pas 
pel concurs. “Tot i que el 
català no és una de les 
assignatures que més 
m’entusiasmen, sempre 
m’ha agradat lletrejar 
perquè ho trobo divertit. 
A classe la professora ens 
va preparar molt bé i ens 
donava tècniques, com 
desglossar les paraules en 
diferents parts. Per exem-
ple: anglo-saxó, la des-
glosses i veus de seguida 
com cal lletrejar-la”.  

El seu truc per concen-
trar-se era tancar els ulls, i 
tot i que va guanyar grà-
cies a lletrejar bé dactilo-
composició, la paraula que 
més l’ha marcat va ser jux-
taposició, a les semifinals. 
“No l’havia sentida mai. 
Però ara no me n’obli-
daré!”, diu rient. També 
recorda que “hi havia un 
bon nivell de coneixement 
entre els participants i un 
ambient competitiu, però 
molt sa”.e
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Família

Àvia, jugues 
amb nosaltres?
ESTHER ESCOLÁN 
FOTO: FRANCESC MELCION 

S
ón dos quarts de 
cinc de la tarda i, 
com gairebé cada 
dia, la Lluïsa 

Higueruelo espera que els 
seus néts, l’Alba i l’Ivan, 
de cinc i tres anys, surtin 
de l’Escola Catalunya, a 
Sant Adrià de Besòs. 
Aquest ja és el cinquè 
viatge que la Lluïsa fa 
avui, ja que al matí 
recorre en cotxe els set 
quilòmetres que separen 
casa seva de la dels seus 
néts per portar-los a 
l’escola; després, repeteix 
la mateixa operació a 
l’hora de dinar i, quan 
arriba la fi de la jornada 
escolar, se’ls emporta a 
casa seva, els dóna el 
berenar i s’està amb ells 
fins a quarts de set, quan 
torna a agafar el cotxe per 
deixar-los, finalment, a 
casa dels pares, que ja 
hauran arribat de la feina.  

Així cada dia, menys 
els dimecres, quan la Llu-
ïsa imparteix catequesi a 
Barcelona i són els avis 
paterns de les criatures 
els que se’n fan càrrec. 
“Des que l’Ivan tenia un 
anyet i sempre que els 
seus pares han treballat, 
jo m’he ocupat dels meus 
néts. M’hi vaig oferir, 
sense cap pressió per 
part de la meva filla i el 
meu gendre, perquè tam-
poc hi havia prou diners 
per pagar llars d’infants o 
cuidadores”, recorda 
aquesta àvia.  

En aquesta mateixa 
situació està el Ricardo 
Urdániz, que ja fa anys 
que es fa càrrec de les 
seves nétes, l’Ariadna i la 
Xènia, de 16 i 11 anys. La 
gran ja va més per lliure, 
però encara acompanya i 
recull la Xènia a l’escola 
matins, migdies i tardes, i 
la porta a les extraesco-
lars els dilluns, que toca 
tenis, i els dimarts i 
dijous, que és el torn de 
l’anglès. Ara el Ricardo 
viu a uns 300 metres 

d’elles, al barri de Sant 
Andreu de Barcelona, 
però abans, quan elles 
vivien a uns sis quilòme-
tres, l’avi agafava el cotxe 
cada dia a les 6.30 del 
matí, despertava les 
nenes, els donava 
l’esmorzar, les vestia i 
deixava la gran a l’escola i 
la petita se l’emportava a 
casa seva, on s’estava tot 
el dia. “Al principi, com 
que havíem de desplaçar-
nos, la meva filla va plan-
tejar-se contractar una 
cangur, però nosaltres 
ens hi vam negar”, explica 
el Ricardo, que reconeix 
estar vivint una segona 
paternitat amb les seves 
nétes. “Quan els meus fills 
eren petits jo viatjava 
sovint i hi havia dies que 
ni tan sols els veia, i ara 
aprofito al màxim el meu 
paper d’avi”, recorda. 

Una tasca diària 
Fins no fa gaires dècades, 
era molt comú que dife-
rents generacions convis-
quessin en una mateixa 
casa o molt a prop, de 
manera que la família 
extensa era present en 
totes les etapes de la vida 
i, per descomptat, durant 
la criança dels fills. Anys 
després, la mida de les 
famílies va veure’s redu-
ïda de manera significa-
tiva i, així, arribem fins 
avui, quan els avis tornen 
a tenir un paper rellevant 
i indispensable, sobretot 
si tots dos progenitors 
treballen. 

En temps de crisi, com 
l’actual, els avis esdeve-
nen claus en la logística 
familiar del dia a dia, més 
tenint en compte la 
incompatibilitat entre els 
horaris escolars i els labo-
rals. Així ho recull 
l’estudi Avis i àvies... per a 
tot. Percepcions al voltant 
de l’educació i la cura dels 
néts, que la Fundació 
d’Ajuda contra la Drogo-
addicció (FAD) i l’Obra 
Social Caja Madrid van 
publicar el novembre del 

2011. Segons l’estudi, “els 
avis cobreixen avui dia 
moltes de les deficiències 
socials que pateixen, 
sobretot, les classes mit-
janes i baixes, que no 
tenen l’oportunitat 
d’accedir a recursos com 
els cangurs o les llars 
d’infants”. Les dades de 
l’Imserso també revelen 
que més del 50% dels avis 
es fan càrrec dels seus 
néts cada dia i el 45% ho 
fan gairebé cada setmana.  

Trobar l’equilibri, clau 
Normalment, si encarre-
gar-se dels néts respon a 
una obligació, sobretot 
laboral, dels seus pares, 
els avis s’entreguen a la 
tasca amb alegria i devo-
ció però, com tot, si 
s’abusa d’aquesta confi-
ança les coses canvien. La 
Lluïsa Higueruelo, que 
puntualment es fa càrrec 
dels néts el cap de set-
mana quan els seus pares 
surten, no creu que la seva 
filla n’estigui abusant. 
“Tot i que si veiés multi-
plicar-se aquest tipus de 
sortides, jo seria la pri-
mera a donar-los un toc 
d’atenció”, afegeix. Tan-
mateix, cal tenir en 
compte que l’augment de 
l’esperança i la qualitat de 
vida dels més grans els fa 
gaudir d’una segona 
joventut i d’una vida 
social més activa, per la 
qual cosa cal trobar un 
equilibri entre les seves 
responsabilitats familiars 
i els seus drets individu-
als. Si trobem l’equilibri, 
tal com apunta la direc-
tora del centre de psicolo-
gia La Família, Patricia 
Maguet, “la relació entre 
avis i néts cobreix un 
espai emocional total-
ment enriquidor per a 
totes dues parts”.  

El Ricardo Urdániz 
destaca la relació “de con-
fiança i complicitat” que 
tant la Fermina, la seva 
dona, com ell han creat 
amb les seves nétes i 
explica orgullós com elles 

Avui, quan conciliar continua sonant a utopia, avis i 
àvies són claus en la logística familiar del dia a dia

Si no hi ha acord 
Solucionar conflictes 
e 
Per evitar possibles con-
flictes, per als fills és 
important no oblidar 
que els avis tenen aquest 
càrrec perquè abans han 
estat pares i, per tant, 
saben el que es fan. Pel 
que fa als avis, han 
d’anar molt alerta de no 
desautoritzar els pares. 
“Ells són els que estan al 
capdavant de l’educació 
dels seus fills i han de 
tenir l’oportunitat 
d’equivocar-se i apren-
dre’n per ells mateixos”, 
matisa la Patricia 
Maguet, que afegeix que 
“tot i així pot haver-hi 
diferències irreconcilia-
bles que s’han d’intentar 
negociar”.  

La manera de gestio-
nar aquests conflictes 
tindrà molt a veure amb 
el tipus de relació entre 
els avis i els seus propis 
fills i, tal com reconeix 
Maguet, “no hi ha soluci-
ons màgiques per a tot-
hom però intentar plan-
tejar els problemes sense 
desautoritzar cap de les 
dues parts serà un bon 
punt de partida”. 

HÀBIT. La Lluïsa Higueruelo recull cada dia a 
l’escola els seus néts, l’Alba i l’Ivan, de cinc i tres 
anys, i s’està amb ells fins a quarts de set.

“Als fills els vaig 
veure poc i ara 
aprofito al 
màxim el meu 
paper d’avi”, diu 
el Ricardo

Més del 50% 
dels avis es fan 
càrrec dels néts 
cada dia i el 
45% gairebé 
cada setmana
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Separats amb nens, uniu-vos! 

Separats en  
moments difícils

Aun amic se li posa malalt el nen. 
Com que pot ser greu, el met-
ge de capçalera li recomana que 

l’ingressi d’urgència a l’hospital. Al 
problema del nen, que no saben ben 
bé que té, s’hi suma el problema d’una 
desavinença tan gran amb la seva ex 
que el meu amic no sap per on comen-
çar a gestionar la situació.  

La veritat és que aquest pare no té 
gaires opcions, perquè, si la relació 
és tan dolenta, el que acabarà pas-
sant és que trucarà a la seva ex i li di-
rà alguna cosa així com ara: “Tens el 
nen a l’hospital, que no saben que té. 
Hi pots anar a la tarda, em fas una 
perduda i així jo me’n vaig”. En rea-
litat seria una manera gairebé incons-
cient de venjar-se. Només li faltaria 
afegir que potser el detonant de la 
malaltia ha estat la separació, i que 
la culpa és seva. De vegades, i no és 
broma, així és la vida d’aquesta me-
na de separats, que confonen el final 
de l’amor que es tenien amb el prin-
cipi de la guerra.  

En aquests casos, en canvi, no crec 
que hi hagi cap diferència entre els 
separats i les parelles de ben avinguts. 
Als separats en moltes ocasions la ma-
laltia d’un nen els serveix per millo-
rar encara més la relació, perquè és 
quan compartir es fa més necessari. 
En la malaltia, molt més encara que 
en les qüestions de rendiment esco-
lar, en les qüestions d’ordre domès-
tic i tantes altres qüestions que con-
vé tractar entre tots dos, cal compartir 
alguna cosa més que obligacions. No 
es tracta només d’avenir-se a fer torns 
i altres coses pràctiques.  

Compartir de veritat 
A les sales d’espera dels hospitals hi 
passen moltes coses. Hi ha senti-
ments, hi ha la necessitat de suport, 
d’empatia, de força, d’ànims, la me-
na de coses sense les quals es fa tot 
molt més difícil, i encara més per a la 
criatura. Els separats ben avinguts 
potser no arribaran a abraçar-se, pe-
rò saben perfectament què li passa 
pel cap a l’altre progenitor, i això ja 
és molt.  

La fórmula de tot plegat és ben sen-
zilla: per separat que estiguis, has de 
compartir de veritat els nens. La pa-
rella pot ser que no funcioni, però les 
nostres obligacions com a pares no 
tenen per què ressentir-se d’aquest 
fet. I això és el que li dic al meu amic. 
I estic segur que és dels que aprofita-
rà aquests dies d’hospital per mirar 
de trobar un altre nivell de relació 
amb la seva ex que no perjudiqui tant 
els tres fills que tenen.

David Cirici

David Cirici  
és escriptor

Qui, com, quan 
Radiografia  
de l’avi cangur 
e 
L’estudi Avis i àvies... per 
a tot. Percepcions al vol-
tant de l’educació i la cura 
dels néts, que la FAD i 
l’Obra Social Caja 
Madrid van publicar el 
novembre del 2011, posa 
de manifest xifres inte-
ressants. Cita un estudi 
previ, del 2009, segons el 
qual a l’Estat només el 
22% dels avis tenien cura 
diària dels néts (però una 
mitjana de set hores), 
xifra que se situava lluny 
del 34% d’avis a la resta 
d’Europa (mitjana de 
cinc hores). En canvi, 
segons dades de 
l’Imserso de finals del 
2010 eren ja la meitat 
dels avis els que tenien 
cura diària dels néts.  

Una altra dada inte-
ressant és per gèneres, ja 
que els avis homes que 
atenen néts cada dia ja 
superen les àvies (per 
dècimes), tot i que les 
àvies dediquen a aquesta 
atenció més hores (6,2 
cada dia de mitjana) que 
els avis homes (5,3 hores 
de mitjana).

els abracen contínua-
ment, no marxen sense 
fer-los un petó, els expli-
quen les seves vivències i 
estan sempre pendents 
dels avis. “Aquí hi tenen 
una habitació pròpia i els 
caps de setmana, de tant 
en tant i sense cap neces-
sitat especial, ens dema-
nen de venir a dormir 
amb nosaltres”, afegeix el 
Ricardo. 

Els avis no estan tan 
estressats i ocupats com 
els pares i generalment 
són companys de joc més 
disponibles i més dispo-
sats a donar una atenció 
exclusiva als néts. Tenen 
més paciència i tem-
prança i esdevenen una 
font inesgotable de savi-
esa i uns excel·lents nar-
radors de contes. La Llu-
ïsa Higueruelo destaca 
que, mentre l’Alba i l’Ivan 
són a casa seva, “juguen a 
fet i amagar, representen 
pel·lícules de superherois 
–les preferides de l’Ivan–, 
es disfressen o s’inventen 
plegats històries de tota 
mena”, una diversió que 
es multiplica més encara 
si a casa hi és l’avi Antonio 
i “se’ls emporta d’expedi-
ció a la muntanya o a sal-
tar i córrer entre bassals 
si ha estat plovent; amb 
les botes d’aigua posades, 
esclar!”  

“D’altra banda, l’ener-
gia dels néts, la seva curio-
sitat i innocència, són 
fonts de joventut per als 
avis, que es familiaritzen 
amb tauletes i tota mena 
de tecnologies, sèries i 
programes de televisió i, 
fins i tot, coneixen altres 
cultures a través dels 
amics dels seus néts”, 
continua la Patricia 
Maguet. Així ho corro-
bora la Lluïsa Higueruelo, 
que afirma que està “revi-
vint l’alegria i l’esponta-
neïtat de quan es tenen 
nens petits a casa”, tot i 
que reconeix que “haver 
de fer diversos trajectes al 
llarg del dia per cuidar-los 
comporta un cansament 
extra”.  

Educar, cosa dels pares 
Una de les reivindicacions 
que sentim més sovint 
d’aquells avis que es fan 
càrrec dels seus néts de 
manera freqüent és que 
els pares són els que han 
d’educar els fills, ja que 
ells, els avis, només els 
volen gaudir. Per tant, el 
primer que han de tenir 
clar els pares és que ser 
avi i ser pare és molt dife-
rent, i és que, tal com sub-
ratlla la psicòloga Patricia 
Maguet, “els avis són més 
permissius i això difícil-
ment ho podrem canviar, 
i sí, potser ens fan enfa-
dar, però, segurament, 

quan nosaltres siguem 
avis els entendrem per-
fectament”. 

Val a dir, tanmateix, 
que els avis són consci-
ents que amb la quantitat 
d’hores que passen fent-
se càrrec dels seus néts 
han de fer alguna cosa 
més que ser simples 
espectadors del seu dia a 
dia i cal que adoptin un 
paper més actiu en la seva 
educació diària. Segura-
ment seran més tous a 
l’hora de pelar-los la 
fruita, de cordar-los les 
vambes o de deixar-los 
saltar al sofà, aspectes en 
què els pares es mostra-
ran menys permissius, 
però posaran especial 
èmfasi en aspectes clau 
com l’alimentació, la dis-
ciplina a l’hora de fer els 
deures quan s’arriba a 
casa o les normes bàsi-
ques d’educació.  

El Ricardo Urdániz 
apunta que les seves nétes 
“tenen molt clar que a 
casa es menja de tot, 
sense queixes si toca ver-
dura o peix, o que el pri-
mer que han de fer des-
prés de berenar és 
posar-se a fer deures”, 
mentre que la Lluïsa 
Higueruelo actualment 
para especial atenció en el 
comportament dels seus 
néts a taula i al fet que 
vagin tranquils i agafats 
de la mà quan caminen 
pel carrer.e



18  PUBLICITAT  DISSABTE, 15 DE FEBRER DEL 2014 ara  



  PUBLICITAT  19ara DISSABTE, 15 DE FEBRER DEL 2014  



c20 aracriatures DISSABTE, 15 DE FEBRER DEL 2014 ara  

Infància

Educar en 
els primers 
auxilis

AINHOA BOIX 
FOTO: AMBULÀNCIES CATALUNYA 

E
l Gerard no ho va 
dubtar ni un segon. 
En veure la seva 
mare a terra i amb 

sang al cap, va portar la 
seva germana Laura a una 
altra habitació i va trucar 
al 112. Sabia, perquè així 
l’hi havien explicat a 
l’escola, que aquest era el 
número d’emergències i 
que marcant-lo i facilitant 
la seva adreça enviarien 
professionals per atendre 
la seva mare. I això va ser 
exactament el que va pas-
sar: 10 minuts després 
que aquest nen d’11 anys 
es posés en contacte amb 
el 112, una ambulància 
arribava a la seva residèn-
cia i es feia càrrec de la 
situació.  

Avui, mesos després 
que es produís l’incident 
i del ressò als mitjans de 
comunicació, l’ensurt ha 
quedat en anècdota però 
la importància que els 
nens estiguin formats en 
primers auxilis no. Són 
molts els menors que, 
per falta d’informació, no 
sabrien què fer en un cas 
semblant. I, encara pit-
jor, són molts els adults 

que, en aquesta mateixa 
situació, ni tan sols 
sabrien a quin telèfon 
trucar. Segons l’Enquesta 
de coneixements de pri-
mers auxilis en accidents 
de trànsit elaborada pel 
RACC i la Creu Roja el 
març del passat any, 1 de 
cada 3 conductors cata-
lans no té clar quins són 
els números d’emergèn-
cia bàsics i 6 de cada 10 
no han rebut mai forma-
ció en primers auxilis. 
Unes xifres molt allunya-
des de les que ofereixen 
altres països de la Unió 
Europea i que diuen que 
només 1 de cada 3 con-
ductors no disposa de 
coneixements en aques-
tes matèries.  

Per aquest motiu 
aquestes dues instituci-
ons han fet una crida 
comuna: que els primers 
auxilis siguin, com ja ho 
són en altres països, una 
assignatura obligatòria a 
secundària i que, gràcies a 
la seva inclusió a les aules, 
es redueixin les morts que 
es produeixen la primera 
hora després d’un acci-
dent. I d’aquí també que, 
des de l’Ajuntament 
d’Alcorcón (Madrid), 

s’hagi engegat una inicia-
tiva pionera en aquest 
sentit, Educació Escolar 
en Emergències. Es tracta 
d’un projecte que intro-
dueix per primera vegada 
els primers auxilis, la 
seguretat viària, l’auto-
protecció i les emergèn-
cies a les classes de 6è de 
primària de tots els cen-
tres educatius d’aquest 
municipi i que, si la pro-
posició no de llei presen-
tada pel PP s’accepta al 
Senat, aspira a fer-los 
extensibles als diferents 
nivells de l’ensenyament 
obligatori i a tot el terri-
tori espanyol.  

Pas a pas 
Perquè això –que els pri-
mers auxilis i la protecció 
en emergències siguin 
part d’una assignatura i 
que s’adquireixin de 
manera gradual a l’edat 
del nen– és justament el 
que persegueix aquesta 
campanya i un dels seus 
principals promotors, 
Carlos Novillo. Pel cap del 
Servei de Bombers i Pro-
tecció Civil de l’Ajunta-
ment d’Alcorcón, i presi-
dent de l’Associació 
Professional de Tècnics 
de Bombers, aquestes 
matèries no tenen edat. 
“Als més petits se’ls pot 
ensenyar a detectar una 
situació d’emergència i a 
saber alertar un adult: 
com trucar al 112, com 
evitar riscos o què és el 
que han de fer a casa… A 
partir d’aquí anem aug-
mentant la complexitat 
fins que, en l’últim cicle 
d’educació, els alumnes 
siguin capaços de realit-
zar una reanimació pul-
monar toràcica, utilitzar 
un extintor o conèixer els 
riscos del seu entorn”, 
comenta aquest professi-

Què cal fer davant una emergència encara 
és una assignatura pendent. Saber com has de 
reaccionar és una cosa que es pot aprendre.

Són molts els 
menors que per 
falta d’informació 
no sabrien què 
fer en cas 
d’emergència

Es demana  
que els primers 
auxilis siguin una 
assignatura 
obligatòria  
a secundària

onal, que recorda que, de 
les 170 morts per incendi 
que es registren de mit-
jana al nostre país, més de 
la meitat podrien evitar-
se amb unes nocions 
mínimes en prevenció i 
protecció quan hi ha 
emergències.  

Des de petits 
Els que també creuen en 
la formació com a base 
per reduir conductes de 
risc en la població i, per 
tant, limitar el nombre 
d’accidents que se’n des-
prenen són els membres 
de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya. 
Tant és així que aquesta 
institució, una de les més 
actives de la comunitat, 
organitza tallers i simula-
cres que busquen sensibi-
litzar els nens sobre el 
bon ús dels petards 
durant les festes, els 
perills a les platges o les 
alertes per risc químic. 
Perquè, segons explica el 
director general d’aquesta 
entitat, Jordi Aurich, els 

nens no només són recep-
tors d’aquesta informa-
ció, sinó també prescrip-
tors. “Sovint els agrada 
comentar amb els pares o 
els germans grans, per 
exemple, que amb el 
semàfor vermell no es pot 
travessar el carrer o que 
cal cordar-se el cinturó 
dins del cotxe. Aquesta 
actitud pot aplicar-se a les 
conductes de risc i a qües-
tions bàsiques com l’ús 
del telèfon d’emergències 
o consells davant els ris-
cos naturals i tecnolò-
gics”, afirma Aurich. 

Una altra organització 
que aposta per l’educació 
en primers auxilis i auto-
protecció des de la infàn-
cia és Ambulàncies Cata-
lunya, una entitat que, des 
de l’agost del 2012, apro-
fita esdeveniments com la 
festa major de Sants de 
Barcelona per formar els 
nens en aquest sentit. I és 
que per ells, com per 
Novillo i Aurich, tots els 
menors sense distincions 
haurien d’adquirir aquest 

PRÀCTICA. Ja des de ben petites, les criatures poden 
aprendre com actuar en cas d’emergència.
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tipus de coneixements. 
“Segons el Pla Pilot de 
Formació en Suport Vital 
i RCP a les escoles, els 
més petits haurien de 
tenir capacitat per reco-
nèixer que estan en una 
situació de perill, com-
provar l’estat de consci-
ència de la persona i 
conèixer el telèfon 112. A 
partir dels 8 anys, a més 
d’aquests coneixements, 
haurien de tenir la capaci-
tat de valorar si la persona 
respira i posar-la en posi-
ció lateral de seguretat”, 
comenta el president 
d’Ambulàncies Catalu-
nya, David López. 
 
I els adults? 
Però aquesta no és l’única 
cosa a la qual fa referència 
aquest professional. A 
més de parlar de la neces-
sitat que els menors 
aprenguin primers auxilis 
i ho facin a l’escola, el 
representant d’Ambulàn-
cies Catalunya creu que 
hauria de ser obligatori 
que els adults s’instruïs-

sin en aquesta disciplina. 
“No només els més petits 
han de tenir coneixe-
ments sobre aquest tema, 
sinó tothom! Nens i 
adults, davant una emer-
gència, solem tenir un 
cert bloqueig que pot 
durar més o menys i ens 
impedeix actuar amb 
celeritat. L’objectiu prin-
cipal que ha de tenir la 
formació en primers auxi-
lis és donar confiança per 
actuar i evitar aquest blo-
queig”, indica López, que 
en la llista de coneixe-
ments imprescindibles 
n’inclou tres: la conducta 
PAS (protegir, alertar i 
socórrer), la reanimació 
cardiopulmonar bàsica i 
la maniobra de Heimlich, 
un mètode de compressió 
abdominal per a casos 
d’ennuegament. 

En la mateixa línia que 
López s’expressa Ramsés 
Martí, infermer de pro-
fessió i creador, junta-
ment amb el periodista i 
dissenyador web Marcos 
Gil, d’una de les poques 

EXEMPLE. Ambulàncies Catalunya aprofita 
esdeveniments com la festa major de Sants de 
Barcelona per formar els nens en primers auxilis.

associacions de Barce-
lona que té els primers 
auxilis en nadons i nens 
com a eix del seu pro-
grama, First Aid Kids. Per 
a aquest professional, els 
primers minuts després 
d’un accident són vitals 
per garantir la vida de 
l’accidentat i, per això, és 
absolutament necessari 
que la població en general 
i els adults en particular 
disposin de coneixements 
en primers auxilis. “Si un 
nen té un ennuegament, 
jo, com a professional, 
puc trigar cinc minuts a 
arribar-hi. I, si en aquest 
temps ningú no ha fet res, 
és molt difícil recuperar i 
posar en marxa aquest 
nen”, explica Martí, que, 
en la seva argumentació, 
no s’oblida de la impor-
tància que els nens es for-
min en primers auxilis 
des dels seus primers 
anys de vida.  

“Que per què és impor-
tant que s’aprenguin pri-
mers auxilis a les escoles? 
–pregunta–. Per dues 

Des de Protecció 
Civil es destaca  
el paper de la 
canalla com a 
prescriptors 
d’hàbits segurs

La missió de la 
formació en 
primers auxilis  
és donar 
confiança, diuen 
els experts

raons fonamentals i molt 
importants: perquè gai-
rebé el 100% de la pobla-
ció jove està escolaritzada 
i perquè, a partir dels 12 
anys, els nens ja disposen 
de la maduresa mental i 
física per fer maniobres 
de reanimació”. 
 
Farmaciola bàsica 
Marcos Gil i Ramsés 
Martí són, com dèiem, els 
artífexs de First Aid Kids, 
una associació barcelo-
nina que des de fa més 
d’un any ofereix tallers de 
primers auxilis a aquells 
progenitors que, com li va 
passar al mateix Marcos 
en el seu moment, volen 
saber com reaccionar 
davant una situació 
d’emergència amb els 
seus fills. Avui, a més de 
parlar-nos de la impor-
tància que els pares cone-
guin el procediment a 
seguir davant una cre-
mada, un ennuegament o 
una intoxicació, ens expli-
quen què hauria de tenir 
la farmaciola familiar per 

fer front a una situació 
d’aquest tipus.  

El Martí, infermer i 
membre del Servei 
d’Emergències Mèdiques, 
és qui ens ofereix aquesta 
informació: “Primer de 
tot, hauria d’haver-hi des-
infectant –preferible-
ment aigua oxigenada o 
clorhexidina–, benes, 
gases estèrils, sèrum fisio-
lògic o sabó neutre per 
netejar les ferides abans 
de desinfectar-les, crema 
cicatritzant, tovalloletes 
d’alcohol per desinfectar 
les nostres mans, guants 
de làtex, pinces, tisores de 
puntes rodones, espara-
drap de paper i tiretes”.  

Uns bàsics de primers 
auxilis als quals afegeix 
els imprescindibles que hi 
hauria d’haver disponi-
bles en qualsevol casa: 
termòmetre digital amb 
diverses piles de recanvi, 
sèrum en sobres per rehi-
dratar el nen en cas de 
vòmits freqüents i, per 
descomptat, paracetamol 
i ibuprofèn.e
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Família

La gran decisió 
Què es valora per triar escola?

T. GILBERT 
FOTO: DAVID BORRAT 

E
l Guillem Balboa té 
dos fills en una 
escola de Palma i la 
tercera filla la 

matricularan en una altra 
de diferent, a la població 
d’Alaró. Els grans, el Gui-
llem (14 anys) i la Coloma 
(12 anys), van a una con-
certada de Palma per tra-
dició familiar, perquè la 
mare n’és exalumna, per-
què és una escola molt 
familiar, coneixien els 
mestres i els companys i 
perquè sempre ha estat 
una escola avançada al 
seu temps, sobretot en la 
defensa del català. Tots 
els arguments pesaven 
per triar-la. 

En canvi, la filla petita, 
la Júlia, anirà l’any vinent 
a l’escola pública, perquè 
la Bel Pocoví i el Guillem, 
els pares, pensen que és la 
manera d’arrelar la cria-

tura a la població on 
viuen ara, Alaró. Una 
escola sempre fa xarxa, és 
una extensió de la vida 
comunitària, pensen. A 
més, el Guillem valora la 
seva experiència vital a 
l’hora de triar l’escola de 
la filla petita. “Pensa en el 
meu cas: jo vaig ser un 
immigrant de Guinea que 
va arribar a Mallorca de 
petit, i que gràcies a 
l’escola i la sanitat públi-
ques, de qualitat, he 
pogut formar-me  
i integrar-me a la socie-
tat”, diu. 

Horaris i projecte 
L’Anna Pérez i el Bernat 
Caba van valorar els hora-
ris a l’hora de triar escola, 
perquè les que acabaven a 
les 17 h els permetien 
conciliar vida laboral i 
familiar. En canvi, el 
Josep Minguell va tenir 
en compte el projecte 

educatiu. “Vaig buscar 
una escola catalana amb 
educació laica, en què no 
es portés uniforme i el 
nivell educatiu fos bo, i 
també volia que fos una 
escola molt propera als 
pares”, relata. L’argument 
de més pes, el contacte 
continu amb els tutors: 
“Cada setmana o sempre 
que ho necessitem tenim 
accés als professors i 
resolem conjuntament 
tots els dubtes que ens 
amoïnen”.  

D’altra banda, el pro-
fessor Artur Grau, de 
l’Escola Sant Andreu de 
Natzaret de Badalona, 
remarca que l’educació de 
les criatures és la que 
donen els pares, perquè 
els mestres tan sols guien, 
poleixen i els donen 
coneixements. “Si jo els 
dono idees perquè obrin la 
ment i a casa seva els hi 
tanquen, no serveix de 
res”, comenta. “Per exem-
ple, si jo els explico com 
diferents diaris han expli-
cat un penal en un partit 
de futbol, i els dono argu-
ments i explicacions dife-
rents perquè entenguin la 
complexitat del fet, però 
després arriben a casa i els 
diuen que era penal i punt 
i no se’n parla més, a mi, 
com a professor, no m’ha 
servit de res, perquè a casa 
li han tancat les finestres 
que jo els havia obert”. 

Arguments per triar 
El director de la Fundació 
Jaume Bofill, Ismael 
Palacín, revela que a 
l’hora de triar escola, la 
titularitat del centre, el 
grau de disciplina i la laï-
citat o la religiositat són 
poc importants per a les 
famílies. Aquests paràme-
tres estan per sota d’un 
20%, segons explica Pala-
cín amb les dades de 
l’estudi Les famílies 
davant l’elecció escolar. 
Dilemes i desigualtats en 
la tria de centre a la ciutat 
de Barcelona. De manera 
que el que busquen les 
famílies són escoles prò-
ximes i amb una composi-
ció social i un projecte de 
centre que els convenci 
(més del 50% de les famí-
lies ho prioritzen), segons 
aquest estudi. 

Pel que fa als resultats 
acadèmics, Enric Roca 
Casas, professor d’educa-
ció de la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i coordi-
nador d’Edu21, conclou 
que les proves PISA han 
revelat que “les diferèn-
cies recauen en la proce-
dència socioeconòmica de 
les famílies i la situació 
territorial de 
l’escola”.e

RAONS. La titularitat del centre, el grau de disciplina i la laïcitat o la religiositat són poc importants per als pares a l’hora de triar escola.

Més del 50% de les famílies prioritzen la proximitat i que el centre tingui una 
composició social i un projecte d’estudis que els convenci 

“Vaig buscar 
una escola 
catalana amb 
un nivell 
educatiu bo”, 
explica el Josep

Menys del 20% 
de famílies es 
fixen en la 
titularitat del 
centre o el grau 
de disciplina

OPCIONS. La Júlia s’estrenarà l’any que ve en una 
escola pública d’Alaró, a Mallorca. BALBOA-POCOVÍ
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Infància

CERTAMEN 
POÈTIC DE 
L’ARA PER A 
LES ESCOLES 
 
‘Sant Jordi  
amb Vinyoli’ 
 

Fer-los estimar 
la poesia

LAURA PINYOL 
FOTO: MANOLO GARCÍA 

Quan el 4 de desem-
bre va morir Joana 
Raspall, als cent 
anys, la seva família 

va demanar que les aules 
de totes les escoles del país 
llegissin, en memòria seva, 
algun dels seus poemes. 
Raspall, escriptora, poe-
tessa, estudiosa i vetlla-
dora de la llengua catalana, 
activista i bibliotecària, 
havia esmerçat molts anys 
de la seva vida a cultivar la 
poesia per a infants, con-
vençuda que la poesia, 
com la llengua, era per a 
tothom i que aquest ter-
reny calia adobar-lo. La 
seva extensa obra és plena 
de títols pensats per als 
més menuts: Petits poemes 
per a nois i noies (1981), 
Bon dia, poesia (1996), Ser-
pentines de versos (2000) i 
El meu món de poesia 
(2011). 

Miquel Desclot (Barce-
lona, 1952) és un altre dels 
escriptors que s’han dedi-
cat en cos i ànima a la crea-
ció d’una obra poètica 
adreçada al públic infantil. 
A més a més, la seva 
intensa activitat com a tra-
ductor (Roald Dahl, Chau-
cer, Perrault, Verne) l’ha 
erigit en un referent. Entre 
els seus llibres hi ha 
Música, mestre!, Bestiolari 
de la Clara i El domador de 
paraules. Poesies incom-
pletes, entre d’altres. 

En l’assaig Miquel Des-
clot i la poesia per a infants, 
el doctor en filologia cata-
lana Jaume Aulet estudia a 
fons la seva obra i destria 
la tesi de Desclot que “la 
literatura infantil hauria 
de ser l’autèntic substitut 
d’una tradició oral que la 
societat moderna ha ten-
dit a fer desaparèixer”. “I 
no hi ha dubte –segueix– 
que aquesta tradició oral 
sempre ha estat connec-
tada molt directament 
amb la poesia (cançons, 
romanços, endevinalles, 
etc.), especialment en el 
cas dels infants”. 

Si és a l’escola, normal-
ment, quan la canalla 
comença a familiaritzar-se 
amb la poesia a través de 
petits versets que s’ense-
nyen i s’aprenen gairebé 
com un joc, a mesura que 
es fan grans l’interès per la 
poesia va minvant, cir-
cumscrit a les activitats 
escolars que la fan pròpia, 
però difícilment es con-
verteix en lectura habitual, 
lliure i espontània. Per què 
passa, això? Per què 
aquells versos que, amb 
endevinalles o rimes enca-
denades, els havien mera-
vellat de ben petits deixen 
d’interessar-los?  

“La funció de l’escola 
és socialitzar –explica 
Cesc Bosch, pedagog– i la 
socialització comença 
amb la paraula”. En la pri-
mera tapa d’escolaritza-
ció, l’infant té necessitat 
de comunicar, participar, 
expressar idees, sensaci-
ons, sentiments. Una 
“competència comunica-
tiva, més enllà de la capa-
citat d’informar, que és 
fonamental per a l’adap-
tació del món complex on 
els ha tocat viure”, segons 
Bosch. Per això, quan són 
petits “els infants gaudei-
xen, de manera natural, 
de la rítmica, del joc dels 
sons, de les repeticions, 
de la creació de paraules, 
de la combinació de 
síl·labes, a vegades absur-
des i sense significat, per-
què instintivament fugen 
del pensament lògic i de 
la rigidesa del llenguatge 
convencional”. 

Com un joc 
Transmetre la poesia com 
un joc. L’Anna Moreno, 
mare de l’Arola, d’onze 
anys, i l’Oriol, de nou, és 
una apassionada de la poe-
sia i hi ha familiaritzat els 
seus fills. Un vespre qual-
sevol, mentre sopaven, 
l’Oriol va demanar “un 
conte”, ella va posar-se a 
remenar els llibres de 
l’Arola i en va agafar Poe-
sies amb suc, una antologia 

de Miquel Desclot 
d’autors diversos. “Vaig 
triar a l’atzar endevinalles 
i poemes curts, pensant 
que se’n cansarien aviat, 
perquè aleshores només 
tenien cinc i tres anys. Ben 
al contrari, allò només va 
ser el començament d’un 
idil·li amb les lletres que 
ens ha permès jugar amb 
les paraules mentre sopà-
vem i recordar els poemes 
com a petites històries”, 
diu l’Anna.  

Aquesta va ser la clau de 
volta: presentar la poesia 
“com un joc de paraules 
que expliquen coses, des-
criuen sentiments i parlen 
de paisatges”. A l’Arola, la 
idea “la va entusiasmar de 
seguida” i ben aviat va 
començar a consumir-ne 
ella sola; l’Oriol preferia 
que fos la mare qui llegís. 
Han passat els anys i men-
tre que l’Arola segueix amb 
aquestes lectures, l’Oriol 
s’inclina pels còmics. Però 
per Nadal els van regalar 
dos llibres de Joana Ras-
pall. Els bons costums no 
s’han de perdre. 

Transmissió de valors 
L’Anna Moreno recorda 
que va ser un mestre, el 
Francesc, qui la va fer afi-
cionar a la poesia. Quan 
plovia i no podien sortir al 
pati a jugar els llegia poe-
sies a classe. “Si no fos per 
l’escola no sé si tindria 
aquesta passió pels lli-
bres!”, diu. Recorda aque-
lles tardes i la lectura de 
poemes de Miquel Des-
clot i, a través d’ell, com va 
obrir-se camí fins a 
Gianni Rodari i el seu uni-
vers. Avui, a casa seva, els 
seus fills ja tenen una 
petita biblioteca feta de 
poemaris de tota mena.  

Per Cesc Bosch la poe-
sia és una manera de 
transmetre valors i vivèn-
cies, a través de les parau-
les: “Llegir poesia als nos-
tres fills no els farà més 
intel·ligents, però sí més 
lliures, més savis i més 
feliços”, conclou.e

Familiaritzar els infants amb la poesia de ben 
petits permetrà que en siguin lectors de més grans 

“L’escola ha de 
socialitzar, i això 
comença amb la 
paraula”, explica 
el pedagog  
Cesc Bosch

Per l’Anna, la 
poesia “és un joc 
de paraules que 
expliquen coses 
i descriuen 
sentiments”

Amb motiu de l’Any Vinyoli, el diari 
ARA organitza un certamen poètic de 
Sant Jordi, adreçat a escoles i instituts, 
al voltant de la figura del poeta. Amb 
l’objectiu que els estudiants facin poe-
mes inspirats en versos de Joan 
Vinyoli, es premiaran els millors lli-
bres col·lectius presentats pels centres 
educatius. El certamen té el suport de 
la Institució de les Lletres Catalanes i 
de l’Any Vinyoli.
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L’explorador reprimit 

Pledegi  
amb un nen

Quan aquesta columna es publi-
qui estarà a punt d’entrar en vi-
gor la “jurispedagogia”. Per 

mandat d’un tribunal, en algunes es-
coles les fraccions s’hauran d’anome-
nar a partir d’ara quebrados. Espero 
que la pròxima versió jurídica de la 
didàctica no sigui decidir que l’estu-
di de l’Univers ha de començar sem-
pre per Adam i Eva. Tot plegat és el 
producte de la nostra voluntat que els 
tribunals arreglin les dificultats de la 
vida quotidiana, ja sigui valorar quin 
pare és millor o com s’ha d’aconse-
guir expressar-se bé en una llengua. 
Més enllà de les intromissions judi-
cials en l’educació, voldria escriure 
sobre les víctimes no protegides, obli-
dades, pel litigi i la sentència sobre la 
llengua vehicular de l’escola: els alum-
nes col·locats pel seus pares enmig de 
la batalla. 

En desconec l’edat exacta però in-
tueixo que són nois i noies de secun-
dària i de primària. Sí que estic con-
vençut que qui ha pres la decisió no 
s’ha parat a preguntar-los res. No sé 
què faran els jutges si alguna escola 
contesta que no té assignatures sinó 
àrees de coneixement i treballa per 
projectes. Però, i si la resposta és la 
nota d’un noi que diu “Vull fer-ho en 
català” o “Passo del rotllo dels meus 
pares, no tinc problemes”, què faran?  

Tenen dret a ser escoltats 
Convé recordar que la Convenció dels 
Drets dels Infants els reconeix com a 
subjectes actius de drets i, igual com 
els pares, tenen dret a ser escoltats i 
que sigui considerat el que senten i 
diuen. No és tan senzill com dir que 
la resta de companys hauran de can-
viar de llengua unes determinades ho-
res per la demanda d’uns pares. Pot-
ser el que passa és que un noi és obligat 
a estudiar com no voldria per les exi-
gències dels adults de casa seva.  

Mal rotllo aquest de fer servir in-
fants i adolescents per pledejar so-
bres conflictes adults, a anys llum de 
les seves necessitats i interessos. La 
preocupació lingüística de totes les 
famílies hauria de ser doble: d’una 
banda, anar descobrint com el fill s’ex-
pressa, comprèn i es relaciona de ma-
nera progressiva en les llengües vi-
tals (no pas idiomes) del grup escolar; 
de l’altra, anar comprovant com la 
mestra manté la sensibilitat i l’obser-
vació necessàries per comunicar-se 
de manera diversa amb cada alumne, 
cohesionant el grup. Qui exigeix per-
centatges d’idiomes no 
respecta el dret de tot in-
fant a ser el protagonis-
ta de la seva educació.

Jaume Funes

Jaume Funes és 
psicòleg, educador 
i periodista

PLAER. El Xavi i l’Anna 
comparteixen estones  
de lectura de poesia  
amb l’Arola i l’Oriol. 

BASES DEL CONCURS 

 
e1 
Per participar cal confegir un quadern de 
Sant Jordi amb poemes inspirats en l’obra 
de Joan Vinyoli en què participin alumnes 
de tots els cursos del centre (els més petits 
poden fer dibuixos). 
e2 
Hi haurà dues categories premiables: llibres 
que incloguin la participació de nois i noies de 
P-3 fins a 6è de primària i llibres amb textos 
d’alumnes de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat.  
e3 
Caldrà enviar els llibres a l’ARA, en format 
PDF, abans del dijous 10 d’abril, a criatu-
res@ara.cat, fent constar la persona de con-
tacte, el càrrec i el telèfon mòbil. 
e4 
Les obres guanyadores seran difoses al diari 
ARA del 23 d’abril. També es premiaran els 
centres guardonats amb una subscripció 
digital a l’ARA, una col·lecció de llibres i una 
visita comentada al diari per als nois i noies 
que hagin vist triats els seus poemes. 
e5  
El jurat del concurs estarà format pel 
comissari de l’Any Vinyoli, Jordi Llavina; la 
directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes, Laura Borràs; el director de 
l’ARA, Carles Capdevila; la pedagoga Glòria 
Bordons, i el coordinador de l’Ara Llegim, 
Jordi Nopca. Actuarà de secretari Ignasi 
Aragay, director adjunt de l’ARA. 

SOBRE EL POETA 
 
Joan Vinyoli (Barcelona, 1914-1984) és un dels grans poetes 
catalans de la segona meitat del segle XX. Aquest any, doncs, se 
celebra el centenari del seu naixement i els 30 anys de la seva 
mort. Admirat per Espriu i Martí i Pol, i per molts més poetes, 
mai va aconseguir la popularitat d’aquests autors, però sí un 
immens respecte del món literari. En paral·lel a la seva feina 
editorial, Vinyoli va viure de la poesia i per a la poesia. Des de 
l’ARA volem que mestres i alumnes s’acostin ara als seus versos  
i que els prenguin com a font d’inspiració.

VERSOS COM ARA AQUESTS... 

 
“Qui vol res més que ser un home entre molts?” 

“Ser vell de veritat vol dir saber estar sol. / Estalvia 
gemecs i fes més ample el mar” 
 
“Nu del tot en l’univers, / ara res no m’és advers” 
 
“Feliços pocs / als quals el cor mai no se’ls vol morir” 
 
“Qui no té por i estima a la vegada / la mar i el vent, es va 
fent gran així: / nedant sempre en perill damunt la cresta de 
l’onada. / Només d’un llamp en closa nit podrà morir” 
 
“Ara, compon / amb els trossets / de lletres màgiques una 
/ sola paraula: poesia” 
 
“Ploren les coses, plora el temps, / plora la vida no 
viscuda, / plora també la vida que hem viscut. 
/ Sum lacrimae rerum”
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Mobile World Capital Barcelona és una 
iniciativa destinada a convertir Barce-
lona en el centre mundial permanent 
de les tecnologies mòbils. El projecte 
pretén ser un entorn on persones, 
empreses i institucions treballin de 
manera conjunta per aprofitar el 
potencial de les tecnologies mòbils com 
a element que transforma la vida quoti-
diana de les persones. I, a més, es poden 
crear oportunitats de negoci. 

Una de les àrees centrals de treball 
de MWCapital és mEducation, l’espai 
que potencia la transformació mobile 
en l’àmbit educatiu, tant pel que fa a la 

introducció de dispositius i solucions 
mòbils a les aules com a l’impuls de 
l’esperit emprenedor vinculat a la tec-
nologia dels alumnes. A part del pro-
grama mSchools, l’àrea de treball 
compta amb altres programes que 
acosten la tecnologia mòbil als estudi-
ants, com les visites escolars que 
s’organitzen setmanalment al Mobile 
World Centre de Barcelona.

Agafeu el mòbil! 
L’ús dels telèfons a l’aula

BERNAT VILARÓ 
FOTO: MANOLO GARCÍA 

M
irar el mòbil 
d’amagat enmig 
de classe s’ha 
convertit en un 

art tan habitual com el de 
prendre apunts. Tot i 
això, les noves tecnologies 
poden ser útils fins i tot si 
s’utilitzen a classe amb 
una intencionalitat aca-
dèmica. Amb aquest 
objectiu neix mSchools, 
una iniciativa que busca 
una nova manera d’ense-
nyar i aprendre, a més de 
millorar el rendiment 
acadèmic i reduir les 
taxes d’abandonament 
escolar.  

Aquest programa edu-
catiu té com a objectiu 
que els estudiants de 
secundària del país treba-
llin amb tecnologia mòbil 
a través de la creació i ús 
de solucions mòbils. A 
més, posiciona Catalunya 
com a capdavantera en la 
implantació d’un nou 
model d’ensenyament. El 
programa ja es du a terme 
aquest curs, i el gener del 
2014 gairebé 6.000 alum-
nes de 196 centres educa-

tius de secundària –
públics i concertats– ja 
han començat a idear i 
desenvolupar les seves 
aplicacions amb la forma-
ció pràctica. 

El paper dels experts 
La iniciativa mSchools 
està impulsada pel Mobile 
World Capital Barcelona 
(MWCapital) amb la 
col·laboració de la Gene-
ralitat, l’Ajuntament de 
Barcelona i GSMA, l’enti-

tat que agrupa els princi-
pals operadors mundials 
de telefonia mòbil.  

El programa consta de 
quatre pilars. En l’assig-
natura optativa de 4t 
d’ESO mobilitzem la infor-
màtica, centrada en la 
conceptualització i dis-
seny d’aplis, l’alumnat 
idea i desenvolupa con-
ceptes creatius en forma 
d’aplicació per millorar 
hàbits quotidians, una 
tasca que faran acompa-

El programa educatiu mSchools busca una nova manera d’ensenyar i aprendre  
a partir de la tecnologia. Aviat no se sentirà a les aules allò de: “Apagueu els mòbils!”

Es reconeixen 
els professors  
i alumnes més 
innovadors en la 
creació i l’ús de 
solucions mòbils

nyats de professionals en 
actiu que fan de mentors i 
aporten a l’alumnat la 
visió de la indústria i els 
ajuda a valorar la viabili-
tat real dels projectes.  

Àngels Mustienes, una 
de les professores que han 
fet la formació al personal 
docent, explica que és 
important que s’eduqui 
l’alumnat de secundària 
aprofitant la telefonia 
mòbil perquè “tots tenen 
mòbils a classe”. I afegeix: 

Barcelona, pol de la tecnologia mòbil 
MWCapital potencia aplis en l’àmbit educatiu

“Utilitzar el que el nen té a 
classe és pràctic. S’ha de 
potenciar i buscar la 
forma que no només 
juguin amb el WhatsApp”.  

Pau Font és president 
de Catalunya Apps i crea-
dor d’Appsencatala.cat. 
Com a expert, afirma que 
no va dubtar “ni un 
minut” a entrar a formar 
part del projecte: “Reu-
neix aplicacions i educa-
ció, les meves dues grans 
passions”. A més, consi-
dera que és important que 
s’eduqui l’alumnat a par-
tir de les aplis perquè “és 
una cosa que ells viuen 
cada dia, les porten a la 
butxaca”.  

Més enllà de mobilitzem 
la informàtica, hi ha tres 
branques més de treball. 
Els premis Mobile Lear-
ning Awards; el Mobile 
History Map, un projecte 
que vol donar èmfasi a la 
creació de continguts; i 
l’impuls dels emprenedors 
del sector TIC-Educació 
amb un programa disse-
nyat per fomentar i pro-
moure les iniciatives  
locals en l’àmbit de la 
mEducation.e

2a edició 
dels Mobile 
Learning 
Awards
B.V. 
 

E
ls Mobile Learning 
Awards celebren 
el 20 de febrer la 
seva segona edició, 

en un gest per reconèixer 
el professorat i l’alumnat 
més actiu i innovador en 
la creació i l’ús de soluci-
ons mòbils. Als alumnes 
se’ls premien els millors 
vídeos que mostren 
l’escola del futur, i als 
professors se’ls guardo-
nen les iniciatives més 
innovadores en educació.  

Els mòbils han modifi-
cat la manera com 
l’alumnat entén la infor-
mació digital. Però 
també ha canviat la 
manera com el professo-
rat imparteix les classes, 
sempre que hi vegi 
l’oportunitat d’aprofitar 
aquesta tecnologia per 
innovar en els processos 
d’ensenyament i apre-
nentatge. MWCapital, 
amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalu-
nya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la GSMA, 
convoquen els premis en 
aquesta edició del 2014, 

dins del programa 
mSchools. De nou, els 
Mobile Learning Awards 
pretenen ser un repte per 
a la comunitat educativa 
i identificar les princi-
pals tendències de Cata-
lunya en l’ús dels dispo-
sitius mòbils a l’aula. La 
cerimònia tindrà lloc en 
el marc de la 6a edició de 
l’ITWorldEdu. 

La convocatòria dels 
Mobile Learning Awards 
va adreçada als equips 
directius i al professorat 
dels centres educatius del 
país que hagin desenvolu-
pat –o que estiguin des-
envolupant ara mateix– 
una experiència mLear-
ning. El primer premi 
està dotat amb 3.000 
euros que rebran en un 
xec regal, i el segon i el 
tercer premi estan  
dotats amb 1.500 euros 
cadascun.e
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Anar a l’escola… 
quina sort!

TEXTOS: CRISTINA SERRET   IL·LUSTRACIONS: MARTA CAYUELA kidsara

Exams!  
Why should 
they exist? 

 
Exams are a way 

of knowing if 
students are 

learning. They 
also require us to 
study and revise. 

Without them, 
perhaps we 

would forget 
important things. 

Don’t you  
think so? 

Tothom hi té dret 
 
Les lleis diuen que totes les criatures te-
nen dret a anar a l’escola. I a casa nostra 
és obligatori que hi vagin, almenys fins 
als 16 anys. Per això hi ha escoles gra-
tuïtes i es pot sancionar els pares que no 
hi apuntin els seus fills.

¿Tots els nens i nenes 
del món aprenen  
el mateix? 
 
Sí i no. Hi ha coses que s’ensenyen a tot el 
món, com ara a llegir, escriure i comptar, 
però cadascú ho fa en la seva llengua. A 
més, cada escola ensenya la història, 
la geografia o els costums del país on 
és… Després, hi ha coses que sí que 
són iguals per a tothom. Per exemple: què 
és l’Everest? Això ho sabeu igual un nen 
xinès, un de peruà i tu!

Per què és important  
anar a l’escola? 
 
Segur que ho has dit més d’una vegada: “Per què hi he d’anar?!”  
La resposta és que la teva educació és molt important per al teu 
futur, i també per al de tota la societat. Així, quan siguis gran, po-
dràs fer la professió que triïs i et serà més fàcil resoldre els proble-
mes del dia a dia. Però, a més, les persones que han rebut una edu-
cació poden col·laborar a fer que el món sigui millor. Per exemple, 
treballant en avenços mèdics o científics. Tots hi guanyem!

Too many children do not attend school  
 

There are 57 million children worldwide who do not attend school. This is because 
they live in countries where there are wars, or extreme poverty, so they have to 

work to help their parents or simply there are no schools.
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Encara que de vegades ens faci una mica de mandra, anar a 
l’escola és una sort. Hi fem amics i hi aprenem una pila de coses 
que ens serviran quan siguem grans. Igual que tu, hi ha milions de 
nens a tot el món que cada dia van a escola, però n’hi ha molts d’altres que no 
tenen l’oportunitat de fer-ho. Per sort, els governs i les organitzacions 
internacionals treballen per solucionar-ho. Imagina’t si és important!

When was the first school built? No one 
knows. But since prehistoric times 

adults have taught children important 
things, such as how to hunt or find 
food. Nowadays, boys and girls go to 
school. Centuries ago only rich 
children or boys were allowed to 
study. Unfortunately this still 

happens in some countries where girls 
stay at home taking care of their 

families or go out to work. 

Quan anar a l’escola  
no era tan divertit 
 
No fa gaire temps les escoles eren molt diferents de les que conei-
xes. Els mestres fins i tot podien pegar als alumnes que no es-
tudiaven o no es portaven bé, i les classes eren molt serioses, no 
es podia fer xivarri i només es feia festa el diumenge. Sembla im-
possible, oi? Pregunta-ho als avis, a veure què t’expliquen…

 
Many ways 

to learn  
 

There are many ways to 
teach things. For example, by 
following a book or learning 

through experimenting. 
Both are good ways if in 

the end children learn 
what they need to 

know! 

 

Vocabulary 
 

were allowed to study:  
se’ls permetia estudiar 

unfortunately:  
malauradament 

worldwide: a tot el món 
do not attend school:  

no van a l’escola  
learning through experimenting: 

aprendre mitjançant 
l’experimentació 
revise: repassar

No tot és estudiar 
 
Sense adonar-nos-en, a l’escola també aprenem 
altres coses importants. Per exemple, a relaci-
onar-nos amb els companys, a jugar o a fer 
amics. Llàstima que d’això no hi ha exàmens, 
oi? Segur que tots els aprovaríeu!




