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Algun dia els homes, als pobles, comentaven,
respecte deis seus fills: "si saben sumar i escriure
una carta, ja són al cap del carrer". No han pas
sat gaires anys, des d'aleshores. 1, en canvi, la
complexitat de I'educació s'ha multiplicat a
I'enesima potencia. S'ha fet més complexa, I'e
ducació, i ha incorporat infinites expectatives
més. El propi món agrari, que algun dia només
demanava saber interpretar les estrelles i comptar
les mesures, exigeix, avui, un univers sencer de
coneixements.

En I'educació formal i reglada, i en la formació
universitaria, és ciar, els ciutadans contempora
nis, hi hem dipositat responsabilitats innombra
bies sense avaluar gaire fins a quin punt el seu
sistema podria acomplir-Ies a plena satisfacció, o
potser, ni encara moderadamenl. L'educació,
avui, ha de contenir les normes eI'etica social
fonamentals, les regles ele salut personal i pClbli
ca, la comprensió elel fet ecológic, I'assumpció
ele la moral de la eliversitat i ele la solidaritat, la
competencia expressiva i creativa, el coneixe
ment de I'entorn immediat i de la geografia lIun
yana... L'educació ha de vehicular I'ús de la tec
nologia, ha de preparar I'individu per a la parti
cipació política, ha eI'atorgar les habilitats eliver
ses per a la mobilital. .. Tot aixó, sumat -és clar- a
les displines tradicionals de les ciencies i de les
humanitats. 1, a més a més, i per damunt de tot,
I'educació ha de ser finalista en alió que es refe
reix a la professionalització ele I'alumne o ele I'a
lumna. És difícil que es comprengui el procés 
I'acte mateix- de I'ensenyament sense la virtual
contemplació final eI'un títol, i d'un treball que
en penja, com una veta verda que separa les
pagines velles ele les noves en una agenda-dietario

La primera pregunta que cal fer-se és si, necessa
riament, el sistema educatiu ha d'orientar-se a la



professionalització de I'individu. La segona és si
aquesta professionalització, cas que hagi de ser
objectiu de I'educació, ha d'implicar I'especialit
zació o, simplement -no tan simplament, de fet
la polivalencia i multifuncionalitat.

Els ensenyaments professíonals semblen ser fora
de tota mena de dubte al respecte: la seva finali
tat és la formació del jove (o de I'adult) en una
especialitat laboral. Diríem el mateix deis estudis
universitaris? Posat que sigui així, la capacitació
professional, quins perfils ha de tenir? Quins
coneixements i quines habilitats ha de posseir
I'individu per poder fer front a la multiplicitat dis
ciplinaria de les actuals professions i a la seva
endimoniada renovació i constant innovació?
Com superar el trangol deis ritmes i deis models
que imprimeix una empresa respecte d'una altra,
especialitzada en la mateixa producció o en els
mateixos serveis?

Els i les professionals de I'educació ens hem
enfrontat lIargament a la crisi que significa el
divorci (només aparent?) entre formació humana
integral i especialització professional. I ens hem
hagut de plegar sempre a la fallida del sistema
que implica I'escissió cronica entre sistema edu
catiu i univers laboral-professional. La relació
existent entre un centre educatiu qualsevol i
I'empresa és tan feble, quan existeix, que no
resisteix I'embat d'un ale. L'esperit renovador de
la Reforma educativa impulsada des de fa uns
pocs anys, pretenia cimentar ponts entre aquests
dos mons... Una pretensió que no sera gens facil
de veure acomplerta amb un percentatge prou
significatiu de satisfacció per a ambdues parts.

hores i hores a I'adequació deis coneixements
del recent Ilicenciat o licenciada al taranna i fins
i tot al fet professional mateix de la seva empre
sa. El jove recent ocupat es lamenta que els estu
dis li han servit de poca cosa a I'hora d'encarar
la concreta professió en el 1I0c de treball con
cret. ..

Aquestes són les premisses del debat. Es tracta
d'una reflexió col·lectiva no gens menor i, en
canvi, massa silenciada. Les experiencies i les
propostes innovadores en I'ambit de I'educació
per a la professionalització tenen el gruix d'una
enciclopedia. Hi han inscrit la seva historia els
municipis, les administracions públiques per al
treball i I'ocupació, institucions privades de
diversa índole... Pero una conclusió efectiva, tra
c1u.,.ble a norma, encara és pendent •

Francesc Pané.
Regidor d'educació

Els empresaris -les empresaries- que reben un
jove -una jove- amb el titol recent (de la natura
lesa que sigui) es lamenten que han de dedicar
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El pont entre la formació ~rofessionaltI/empresa
Els professors que treballem en les arees tecnolo
giques de la formació professional (professors de
tecnologia, practiques, mecanografia, etc.) gau
dim d'un privilegi que dificilment esta a I'abast
de la resta elels ensenyants. Els nostres alumnes
abandonen les nostres aules per incorporar-se
immediatament a I'entorn per al qual els hem for
mat, podem veure, així, en qüestió ele setmanes
els resultats ele la nostra tasca amb aque/ls nois i
nOles.

Aixo que a priori resu Ita molt gratificant, com
també, una important pressió en la nostra
'aria, ja que totes les carEmcies i errors de
ament elel sistema o nostres, sabem que

re utiran directament i en un curt termini en
18_ pqsibilitals de "supervivencia" laboral deis

-,lmIOOC-sstlrne",,5 alumnes.

~
Ites ocasions tens la sensació de ser I'ofi

• , 111 vaixe/l que va naufragant lentament i
ntrestant esta impaltint, amb presses i a

I corre-guita, un curs de natació i supervivencia a

@S
legatdepassatgerSdesorientatSisense

('fl ssa esperanc;:a, i tot aixo sabent que als bots
Lshl 'des no hi haura Iloc per a tots els passat-

. o es pot negar que la tasca, per molt
e . a que resulti, pot resultar extremaelament

(aii8bj nI.

~ Is implicats en la formació professional
reglada sabem que el punt més debil deis nostres
alumnes esta en el desconeixement ele I'entorn
laboral real i ele les relacions interpersonals, cul
tura, etc., que I'envolten i que, a conseqüencia
d'aquest fet, el pas del món estueliantil al món
laboral és excessivament traumatic pels joves i
comporta seriosos riscos ele desaprofitament d'o
portunitats i de fracaso
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S'ha de reconeixer, si més no, que els convenis
de col·laboració per a la formació practica en
centres de treba/l -i tot I'esforc;: que el Oepar
tament d'Ensenyament ha fet en aquests- ha con
tribu"lt d'una manera molt important a facilitar
aquesta transició elels nostres alumnes al món del
treball en millors conelicions. Encara que aquest
ha estat un avantatge no generalitzat a tot I'a
lumnat (són ele caracter voluntari i no estan a I'a
bast de tot I'alumnat) ni incardinat correctament
amb la resta de programació d'estudis.

Així i tot, els professors i professores d'FP -un deis
sectors més motivat i més "altruístic" de tot I'en
senyament- no ho hem fet del tot malament i
hem anat formant joves que avui en elia són
magnífics professionals, i tots els que acumulem
uns quants triennis i sexennis a les nostres espat
/les tenim la joiosa experiencia d'haver estat
clients, socis o companys ele feina de molts deis
nostres exalumnes.

Aquest fet ens~permet establir un important feed
back en les nostres programacions amb vista a
aconseguir les majors possibilitats eI'inserció i
supervivencia deis nostres alumnes en I'entorn
laboral. Pero esta ciar que aquests plantejaments
personals no poden suplir totes les carencies i
disfuncions del sistema, no sent més que
"pegats" d'urgencia.

L'actual Pla d'estudis -FP ele primer grau i FP ele
segon grau- presenta unes carencies que afecten
les conelicions de transició elels nostres alumnes
al món del treba/l, aquestes basicament són:
• Poca aelequació deis plans eI'estudi a la deman
da actual del mercat en general i ele cada zona en
concret.
• No facilita I'en/lac;: amb el món professional.



• No facilita el coneixement de I'entorn laboral
on els alumnes s'hauran de desenvolupar.
• Falta de nivell tecnológic.
• Al compartir e/s ensenyaments tecnics amb la
formació generalista I'alumne no es consciencia
del fet de formació laboral específica que impli
ca I'FP.
• El fet de ser I'FP també I'''única via" on anaven
a parar els alumnes que no superaven I'EGB
condiciona I'apreciació que e/s alumnes fan de
les possibilitats de professionalització que els
ofereix I'actual FP.

Aquestes mancances de I'antic pla d'estudis d'FP
han de quedar corregides en el pla d'estudis de la
nova FP, els nous "cicles formatius", ja que en
aquests:
• Les titulacions i plans d'estudis es corresponen
perfectament a la demanda laboral i disposen
d'una estructura canviant per adequar-se en tot
moment als possibles canvis tecnológics.
• Es recull la formació de tecnics de més alt
nivell que han d'estar millor valorats per les
empreses.
• Els alumnes arriben als cicles formatius amb
una base general suficient per a cada nivell -ESO
superat per als cicles de grau mitja, batxillerat per
als de grau superior-o Aixó ofereix millors garan
ties d'exit.
• L'especificitat del cicles formatius ha de per
metre una millor apreciació d'aquests, tant per
part deis estudiants com deis empresaris que els
han de contraetar.

1, sobre tot, els cicles formatius impliquen un
millor coneixement de I'entorn laboral i empre
sarial per part de I'alumne, ja que:
• Es programen credits específics de formació i
orientació laboral, de relacions en I'equip de tre-

ball i d'administració, gestió i comercialització,
en les empreses.
• Tots els alumnes realitzaran obligatóriament un
"credit de formació en centres de treball" que
implica la seva permanencia a les empreses
durant un període entre 300 i 420 hores com a
mínim, garantint d'aquesta manera un coneixe
ment real i practic de I'entorn laboral i empresa
rial, on posteriorment hauran d'inserir-se.

La inclusió d'aquest credit obligatori de practi
ques a I'empresa presenta, a més a més, un triple
benefici:
• abrir les empreses als centres d'ensenyament.
• abrir els centres d'ensenyament a les empreses.
• Permet la inserció deis alumnes al món del tre
ball d'una forma escalonada.

És d'esperar que els nous cicles fonnatius consti
tueixin una bona eina per a la formació i inserció
laboral deis nostres joves i siguin, així mateix, un
bon enlla.;: amb el món professional del futuro
Aixó s'aconseguira si la Conselleria d'Ensenya
ment hi dedica els recursos adients i en fa la
divulgació necessaria per donar a coneixer
aquests nous cicles formatius tant als empresaris
com a la resta de ciutadans •

Pilar 5anvicell, Emili Grau i Antoni Saldaña.
Professors tecnics, lES Caparrella

•
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La integració lahor.al de les nersonesamI) olsmlnuclo pSlqulca
la historia del disminuH psíquic, al nostre país, és
una historia recent. La seva definició és un con
cepte canviant i ha anat evolucionant en el
temps.

6
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Sovint es fa una lectura molt simplista deis avan
tatges i inconvenients que pot tenir el disminuit
psíquic en el món del trebal!. La persona dismi
nuida ha passat de ser una carrega, un destorb
social, que calia guardar i protegir en un psiquia
tric, en un racó de la /lar familiar o en un "centre
terapeutic", a participar activament en el món
laboral, sigui el sector que sigui, i a conviure en
I'entorn urba com un ciutada més.

La relació que ha tingut amb el món laboral, una
persona amb disminució, no ha estat facil. Un
cop finalitzada I'escolaritat i/o la formació pro
fessional als 18 o 20 anys, el disminuH psíquic
aelult té dret a un Iloc ele treba/l a I'empresa
ordinaria, o bé a un /Ioc ele treball en un centre
especial de treba/l, i si les seves possibilitats labo
rals són minses es cercara una pla<;:a aelequada
en un centre ocupacional. Qualsevol /Ioc en que
es trabi el disminuH ha ele ser I'adequat a la seva
personalitat, ha de vetllar per la seva realització i
en el cas que no pugui evolucionar ha ele per
metre-li una vida eligna i indepenelent.

L'atenció a les persones disminuides té el seu
fonament en la mateixa Constitució, que en I'ar
tiele 49 estableix un mandat als poders públics
de "elur a terme una política ele previsió, tracta
ment, rehabilitació i integració deis elisminuHs
físics, sensorial i psíquics als quals es prestara I'a
tenció especialitzada que requereixin, i els
emparara especialment en la consecució elels
drets que aquests títol atorga a tots els ciutaelans".



Aquest precepte constitucional va tenir el seu pri
mer i més general desenvolupament en la L1ei
d'integració social deis minusvalids (L1SMI), la
qual en I'article 3 assenyala que els poders
públics prestaran tots els recursos necessaris per
a I'exercici deis drets constitucional s, i concreta
que és una obligació, de I'estat, entre altres, 1'0
rientació, la integració laboral, la garantia d'uns
drets economics, jurídics, socials mínims i la
Seguretat Social. O'altra banda, aquesta L1ei esta
bleix una serie de mesures i serveis per possibili
tar la integració laboral i ocupacional, segons el
nivell de capacitat de treball deis disminuHs.

És abastament comprovat que el disminuH ha de
viure integrat com un ciutada més i que no hi ha
altra alternativa que no passi per la seva partici
pació social per mitja del treball. Com és ben
cert, que només pot integrar-se si té un poder
adquisitiu mínim, i que aquest poder adquisitiu
és psicologicament més digerible i enriquidor si
s'ha aconseguit per mitja del treball, de la
demostració palpable i remunerada de la utilitat
social de la persona. Ja ningú discuteix la capa
citat del disminuH per treballar, tant i tan bé com
qualsevol altre ciutada, ni la capacitat de viure i
conviure feli<;ment amb tothom. El que encara
ens estem qüestionant, i últimament s'ha qüestio
nat molt intensament per part d'algun sector, és
la rendibilitat del capital invertit en recolzar les
alternatives laborals pels disminuHs, i fins a quin
punt la nostra societat del benestar es pot perme
tre dedicar els diners del contribuent a aquesta
activitat. Quan no ha estat així, s'ha discutit la
prioritat, i aquesta en funció de la rendibilitat.

Una de les eines indispensables per a la plena
integració social i laboral de la persona amb dis-

•

minuClo psíquica és el Servei de Suport a la
Integració Laboral i Social (SSIL) (Ordre 01-03
1990) que, malgrat els anys que han passat des
de la seva aprovació, és de plena actual itat, i ha
estat corroborada per la practica; d'aquesta es
despren que cal "oferir mitjans d'equitat social
que permetin equilibrar la posició del treballador
disminuH, fent realitat el dret a una veritable
igualtat d'oportunitats sota I'empar de I'article 14
de la Constitució i I'article 8 de l'Estatut d'auto
nomia, per tal d'aconseguir la viabilitat del dret
al treball i a la lliure elecció de professió o ofici".

Més tard es consideren els serveis socials de
suport a la integració a les persones amb dismi
nució (SSILS) com aquelles actuacions dirigides
als treballadors amb disminució, que tenen per
objecte la seva adaptació a I'entorn laboral, en
particular, i a I'entorn cívic, en general.

Els SSIL s'articulen en dos apartats, I'apartat pri
mer que recull les actuacions encaminades a
obtenir que el treballador amb disminució s'ajus
ti d'una manera optima dins I'ambit empresarial
(horari laboral); i en I'apartat segon, que cerca de
facilitar un grau de qualitat de vida més alt per al
disminuH.

Cal constatar que sense aquests SSIL no hagués
estat possible I'actual contractació laboral de
persones amb disminució psíquica que s'ha fet a
Catalunya, i el que és més important, la seva per- •
durabilitat i viabilitat •

Teresa BeneL
Taller Shalom
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Com tothom sap el Col·lectiu d'lniciatives
Juvenils contra l'Atur de L1eida (CIjCA) des de ja
fa 10 anys té com a objectiu principal la forma
ció per al treball deis joves desocupats i la seva
inserció en aquest món laboral.

Molts deis joves que són objecte de la nostra
atenció provenen del món escolar, principalment
de I'FP, on van haver d'accedir perque no eren
posse'fdors del Graduat Escolar i no els quedava
altra alternativa. Al Pla d'estudis de I'any 1970 hi
havia un buit de dos anys entre I'acabament deis
estudis obligatoris, als 14 anys, i el poder anar a
treballar, que no era possible fins els 16. Aquesta
és justament una raó estructural, a més d'altres
ele tipus social, tecnolbgic o fins i tot polílic, que
han motivat la Reforma de I'any 1990, que ve
elesenvolupaela basicament en el Reial decret
que anomenem la LOGSE i que actualment enca
ra és en fase eI'aplicació. El fracas d'aquests joves
en el món escolar havia estat fulminant i passa
ren a formar part d'un deis grans col·lectius
objecte de preocupació d'un ampli sector ele la
nostra societat, que acusava el sistema eelucatiu
vigent com el culpable de I'alt percentatge elel
fracas escolar existent.

La nostra tasca se centra principalment en els
joves (nois i noies) de 16 a 25 anys. I d'entre
aquests els que, per les seves greus mancances
socials, familiars, econbmiques, etc., difícilment
podrien trobar altres 1I0cs on aelquirir una forma
ció adient, que els ajudi a integrar-se de manera
personal en aquest món del treball, sense que els
absorbeixi.

Valgui tota aquesta introelucció per poder enten
dre les reflexions que hem anat fent en el camp
de la formació per al món del treball i les conse-

qüencies a que ens ha portal a I'hora de valorar
més uns aspectes per sobre d'uns altres.

Les tasques que es realitzen en la formació deis
joves, per tal ele preparar-los per al món del tre
ball són basicament: de profesional ització, de
cultura basica, d'informació i orientació, i de rea
Iització ele practiques a les empreses.

Pel que fa a la tasca professionalitzadora ens
hem adonat que cal que sigui polivalent, que
abasti un ampli ventall de professions, Ibgica
ment sense poder aprofundir massa en cada una
d'elles, perque pensem que no és la formació
professional específica la que fara possible la
seva inserció laboral. A la fabrica o al taller, on
vagin a treballar, és on realment aprenelran I'ofi
ci. El elia a dia constant i el contacte directe amb
les eines, companys i feines que realitzaran,
seran les eines que faran possible el desenvolu
pament ele la seva professió especialitzada quan
sigui el caso

La tasca cultural va directament relacionaela amb
la tasca de professional ització. Les materies que
s'imparteixen estan enfocaeles metoelolbgica
ment per ajudar-Ios a integrar-se en el món labo
ral eI'una societat concreta: la catalana (no es pot
oblidar que el col·lectiu al qual ens edrecem és
basicament provinent ele la immigració), tecnolb
gica (que avano;:a de forma vertiginosa en I'asso
liment de noves tecnologies), amb unes exigen
cies concretes ele seguretat i higiene en el treball
(per tal d'evitar riscos innecessaris), etc.

La tasca d'informació i orientació és la base de
tot itinerari de formació tant personal com pro
fessional, i per tant, també ho és del nostre. Cal
tenir en compte que la inserció laboral no és
quelcom definitiu, sinó un procés continu d'a-



daptació, a un món canviant, en tots els seus
ambits, tecnologic, de noves necessitats, d'habits
de consum, de formes de convivencia, de tecni
ques de gestió i administració...

La darrera tasca, la de realització de practiques a
les empreses, és important a fi que la formació
que els donem no es quedi reduida a la teoria i
que el contacte amb la realitat, per al qual se'ls
intenta formar, quedi del tot compensat. Integrar
se, ni que sigui de forma temporal i en certa
manera artificial, dins d'una empresa amb un
empresari que t'exigeix, uns companys amb els
que t'has d'entendre si vols treballar a gust i uns
recursos material s amb els quals t'has de familia
ritzar si vols ser un bon professional, els ajuda a
entendre, que tot el que els has demanat durant
els mesos en que han fet el curs de formació per
al treball, no ha estat en va si ho han sabut apro
fitar.

Hem pogut comprovar després de tot aquest Ilarg
període de dedicació, que el nostre principal
afany ha de centrar-se en la formació deis joves
desocupats, en I'assoliment deis habits fonamen
tals: de respecte a un horari, un material i unes
persones, de responsabilitat d'allo que es com
prometen a fer, etc., més que en I'aprenentatge
d'un ofici determinat que difícilment podran
coneixer prou abastament en les 700 o 350
hores, tant se val, que dura un curso

Nosaltres no tenim cap altre objectiu, a I'hora de
desenvolupar la nostra tasca, que la de facilitar
los, amb tot allo que els impartim, la inserció
laboral, i pensem que allo que més ho faciliti sera
el que haurem de potenciar amb totes les nostres
forces. Avui dia als empresaris no els ~nteressa

tant tenir un aprenent que sapiga molt d'un ofici,
sinó més aviat que sigui una persona de prou

valua per adaptar-se satisfactoriament a allo que
calgui amb responsabilitat i competencia. A
nosaltres, pero, tampoc ens interessa, donat el
col·lectiu a que ens adrecem, que siguin absor
bits per una societat que de vegades sembla que
prefereixi un treballador que no pensa, per mani
pular-lo segons els seus interessos, anul·lar-Io
com a persona.

Aquest és el nostre afany •

)osep Silbat i Font.
Director del CI)CA

9



Reflexió sobre la formaciót~con Inua
L'escenari economic mundial ha experimentat
uns canvis, en els últims anys, de manera que a
la formaci6 contínua, com a eina d'adaptaci6, se
li atribueix el paper més important per aconse
guir un augment sostingut de la productivitat,
base, al mateix temps, del creixement economic
i, per tant, de la creaci6 de Jlocs de trebal!.

Des de fa uns anys es d6na major importancia a
la formaci6, desenvolupament deis recursos
humans com a variable estrategica del desenvo
lupament de I'empresa, i no solament com una
variable amb que assegurar la coherencia i
l'adaptaci6, una vegada que totes les elemés
decisions han estat preses. La formaci6 ha passat,
doncs, a ser considerada com una inversi6 pro
ductiva a mig i a Jlarg termini.

Als anys 80, empresaris europeus i americans
van poder comprovar que el gran exit de les
empreses japoneses en les últimes decades es
basava en l'aplicaci6 d'eines de qualitat, fruit de
la formaci6 i motivació permanent.

Actualment, a tot el m6n desenvolupat existeix
una consciencia generalitzada a favor de I'apli
caci6 d'aquestes eines en la gesti6 diaria ele les
empreses. Implicar els treballaelors en la marxa
de I'empresa, fomentar la seva participaci6 per a
que puguin aportar els seus coneixements en el
elesenvolupament de les seves tasques, s'aconse
gueix mitjan<;ant la formaci6, la informaci6 i la
comunicaci6.

Hem passat d'una era repetitiva a una altra de
creaci6 i innovaci6, en la qual la rapidesa d'ade
quaci6, la qualitat i la imatge exterior de tot pro
ducte es converteix en el major elels triomf.

Per fer front a aquesta situaci6 es necessita una
anticipaci6 en la gesti6 deis recursos humans. La
c1au de la competitivitat ja no resideix fonamen
talment en el capital sin6 sobretot en les perso
nes. Malgrat que mesurar la rendibilitat d'aques
ta inversi6, a"illadament, resulta molt difícil, pocs
experts discuteixen la seva eficacia.

Un informe realitzat fa un temps per investiga
elors d'universitats nord-americanes en col·labo
raci6 amb la consultoria Ernst&Young, assenyala
que les empreses que formen els seus treballa
elors i els atorguen un major paper i involucraci6
en el funcionament d'aquestes, aplicant solu
cions innovadores de gesti6, aconsegueixen
millores de productivitat i de resultats molt supe
riors als seus competidors. A més, les empreses
que inverteixen en la formaci6 deis trebaJladors
no solament registren mil/ores elevades en la
productivitat sin6 que tenen, com a mitja, un
valor ele mercat més alt que les altres.

Per totes aquestes raons i perque també és la nos
tra obligaci6, estem apostant d'una manera
important per la formaci6 contínua, perque d'a
questa manera estem contribuint a la preservaci6
del futur i a la mil/ora elel m6n empresarial I/ei
data.

10

En una conjuntura com I'actual, amb profunds i
rapiels canvis tecnologics i una competencia exa
cerbada, solament la formaci6 pot assegurar a
I'empresa la seva competitivitat per mantenir-se
en el mercal. Actualment, més d'un 600% deis
productes tenen una vida inferior a cinc anys. I\: ;n



Quines característiques han
de tenir els professionals?

La formació que reben els
futurs professionals, s'hi
adapta?

L'avenir dura molt
El concepte de mapa
escolar de formació
professional és ja de
per si prometedor.
Ordenar tota I'oferta,
c1assificada en famí
lies professionals amb
els corresponents cicles
formatius de grau
mitja o grau superior
pot donar una idea
clara de la potencia

del plantejament i de la riquesa que la ciutat ofe
reix. És la ciutat del treball vista des de la forma
ció. Les institucions educatives i els centres de
treball, les central s sindicals i les organitzacions
empresarials podran anar ajustant I'oferta conve
nient per a la ciutat de Lleida. Per a mi la qüestió
no rau en si el seguit de cicles formatius, que sur
tin després de la resolució de les al·legacions, és
el millor que podíem tenir, sinó en com serem
capac;:os d'afrontar la implantació de la nova FP.

Voldria indicar tres pistes d'exit:

• E1:sector productiu ha de respondre favorable
ment a les noves titulacions, la qual cosa pot faci
litar el fet que siguin obligatories unes hores de
formació en els mateixos centres de treball. El
contacte, centres educatius-centres de treball,
esta assegurat i pot ser un bon camí cap a la
inserció laboral.

• Hem de seduir la població cap a la nova FP.
Tant I'ESO com el batxillerat han de jugar el seu
paper de formació professional de base i d'orien
tació. S'ha d'estendre, des de tots els ambits d'in
fluencia, una imatge positiva de I'FP.

11
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• Ha d'haver una informació transparent deis
diferents títols i categories d'accés al món labo
ral, minvanl així la pressió social per accedir des
de determinades situacions i abrir més possibili
tats.

Quines característiques han de tenir els profes
sionals?

Han de tenir una formació general amplia i soli
da, que els doti de f1exibilitat, de capacitat d'a
daptació als canvis, de capacitat d'aprendre, de
capacitat de fer funcionals els coneixements, de
capacitat de resolució de problemes.

Han de tenir una formació específica contrasta
da, coneixement teoric i practic de les com
petEmcies que defineixen la professió i familiari
tat en I'ús ele la tecnologia propia.

Han ele tenir una actituel ele treball en equip
habilitat comunicativa: cooperació, implicació
en objectius compartits, i saber interpretar i
expressar-se amb precisió. El seu treball formara
part ele proeluccions complexes i I'haura de fer
amb una disposició moral.

Han ele tenir coneixement elel sector d'activitat:
entenelre les implicacions legals, geografiques i
comercials, entre eI'altres.

la formació que reben els futurs professionals,
s'hi adapta?

la primera conelició és que siguem capa<;os eI'ac
tivar el component ele professionalització elel sis
tema educatiu previ a la formació professional:
especialment ele I'ESO i el batxillerat.

Si ens centrem en la formació específica, el nom
bre d'hores que els cicles preveuen per desenvo
lupar el domini de les competencies, la formació
en centres de treball i la formació laboral sem
bien suficients. Voldria elestacar I'especialització,
el contacte amb la practica, així com les previ
sions de nombre redu"'t d'alumnes en caela mate
ria i els equipaments específics. Haurem de vet
llar per I'actualització del professorat i la renova
ció deis equipaments, així com perque la forma
ció en centres de treball respongui als objectius
plantejats. Per finalitzar destacar que el mateix
sistema té una estructura que permet atendre les
exigencies d'una formació permanent •

Antoni Gfena.
lES Ronda



L'empresa i els perfils professionals
oels Joves

L'empresa que té pers
pectives de futur neces
sita potenciar el seu
actiu personal mit
janc;:ant la incorporació
al seu projecte de per
sones que responguin
al següent perfil:
o Tenir valors humans.
o Saber allo que es vol

i tenir seguretat en els plantejaments.
o Superació de les exigencies de la seva carrera, o
professió.
o Capacitat i interes d'assimilar les noves tecnologies.
o Coneixernent d'idiomes (angles fonamentalrnent).
o Adaptabilitat per al treball en equipo
o Domini de la informatica.
o Vinculació de I'activitat professional al sentit
economico-empresarial. Finalment cal realitzar
vendes que han de deixar ben satisfet el c1ient.
o Esperit esportiu.
o Interes per la millora contínua.
o Dinamisme, no c1eixar-se dominar per la mandra.
o Senzillesa i austeritat.
o No tenir pressa a aconseguir el triomf economic
a nivell personal.

L'empresa avui s'esta globalitzant en una economia
mundial, on es necessari integrar-se adoptant acti
tuds que abans no se'ns haurien acudit. El mercat
s'esta engrandint, la qual cosa comporta dificultats,
pero també avantatges. La mobilitat en el treball sera
quelcom normal, s'haura d'estar c1isposat per des
plac;:ar la residencia els cops que faci falta. Europa
sera un mercat de treball obert a tots el joves prepa
rats i amb desitjos de triomf en la seva professió. La
formació deis nostres joves dura a descobrir aquesta
nova realitat. Sera semblant a la realitat deis EEUU.

De la capacitat deis nostres joves, dintre c1'.un con
text mundial, no en tinc cap dubte i ja es poden
posar exemples d'exits, tant academics corn profes-

sionals que han aconseguit quan s'han desplac;:at a
altres pa·'sos. L1evat excepcions, la nostra joventut en
general és més sana i capac;: que la d'altres pa·'sos.

S'obre un futur apassionant i estic ben segur que la
nostra joventut estara preparada per tirar endavant
la realitat de I'economia globalitzada.

Característiques que han de tenir els professionals

o Haver rebut forrnació com a persones i com a
professionals.
o Saber donar a la professió un doble sentit de rea
lització personal i de resultat economic.
o Sentir-se i actuar corn empresaris.
o Tenir voluntat per seguir forrnant-se.
o Parlar i escriure idiomes.
o Tenir disponibilitat per desplac;:ar-se.

La formació deis futurs professionals, s'hi adapta?

o En rnolts aspectes sí s'hi adapta. Larnentable
rnent la conjuntura actual -que millorara- no per
met a les empreses generar tants nous Ilocs de tre
ball com es necessitarien. Resultat d'aixo es c1ispo
sa d'una base de selecció rnolt amplia i per aixo es
pot incorporar excel·lents professionals a les
empreses.

o En alguns aspectes no s'hi adapta. Possiblement
la manca de mitjans tecnics en els centres de for
mació o la manca d'una major col·laboració
empreses-centres, sigui un deis problemes a supe
rar si volem que els futurs professionals puguin
accedir a les seves responsabilitats de treball amb'
major facilitat d'adaptació.

o Els canvis trascendentals que s'estan produint en
I'economia i que ens porten a la internacionalitza
ció de les empreses, cal que siguin considerats
pels plans de formació deis futurs professionals •

Vicente Cebollero Leris.
Director General de COPAGA, s. coop.
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Al marge de les activitats esmentades, I'IMT ofe
reix anualment un ampli programa de cursos
oberts a tots els ciutadans i ciutadanes en les
modalitats de millora professional i de lIeure,

Finalment, I'IMT també incideix en I'area de la
formació continua impartint programes especí
fics per a les empreses que ho sol·1 iciten, per tal
de millorar la productivitat i competitivitat de les
respectives plantilles de personal.

sibilitats de trobar feina. En aquest marc, cal des
tacar el programa SEFED, que mitjan~ant la
metodologia de la simulació proporciona forma
ció en les arees d'administració empresarial.

L' IMT també real ilza programes adre~ats a atu
rats i el seu contingut pretén consolidar, millorar
o augmentar les arees de coneixement deis alum
nes deis cursos per tal de millorar les seves pos-

L'lnstitut Municipal de
Treball, com a organis
me autbnom de
l'Ajuntament de L1eida
té com una de les
seves competencies
més importants impar
tir programes de for
mació professional
reglada i també, de
forma prioritaria, for

mació en les branques ocupacional, continua i
de formació-ocupació. Els programes es realitzen
tant a iniciativa del mateix IMT com en col·labo
ració amb altres administracions.

La formació ocupacional que imparteix I'IMT, va
dirigida en gran part a joves sense qualificació
professional. Dintre d'aquesta modalitat destaca
per la seva importancia els programes d'escola
taller, que en cicles bianuals proporciona forma
ció i practica professional a joves menors de 24
anys en les especial itats de fusteria, construcció,
metall i pintura. Altres programes ocupacionals
adre~ats a joves es fan en el marc de diverses ini
ciatives europees i del programa de transició al
lreball en col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament.

La formació professional, en la seva vessant
reglada, es du a terme en l'Escola de Jardineria,
on s'imparteix un cicle de formació professional
de 1r grau, adaptat a I'especialitat de jardineria, i
adre~al a joves amb problemes d'aprenentatge i
maduració intel·lectual.
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oferint en el conjunt d'actuacions un servei de
qualitat que sens dubte incideix en la reducció
de I'atur, la competitivitat i la promoció econo
mica de la nostra ciutal. Aquesta és, doncs, I'a
portació que l'Ajuntament de L1eida fa en I'ambit
de la formació ocupacional, tot oferint als ciuta
dans i ciutadanes un servei de qualitat dirigit al
foment de l'ocupació i 11 uita contra l'atur.

Quines característiques han de tenir els profes
sionals?

Els termes que defineixen de forma més concisa
les principals característiques que ha de tenir un
professional són, al nostre entendre: responsabi
litat, capacitació i polivalencia. La responsabilitat
és un factor que entra de pie en el camp actitu
dinal i per tant forma part de la personalital.
Aquesta es forja al Ilarg de la vida en relació a
I'educació general i a les experiencies.

En I'aspecte laboral la responsabilitat sera el que
s'entén com a professionalitat, és a dir, realitzar
les tasques de qualsevol ofici o professió amb
seguretat, qualitat i eficiencia.

La capacitació sera el nivell de coneixements
teorics, practics i d'experiencia que la persona té
d'un ofici o professió determinada. Aquest aspec
te s'adquireix amb la formació professional en la
seva més ampl ia accepció, amb la practica i amb
el recie/atge i actualització periodiques.

Finalment, la polivalencia I'entendrem com els
coneixements que el professional té d'altres pro
fessions i oficis afins o complementaris al princi
pal. La polivalencia augmenta considerablement
la capacitat de trobar feina de la persona i a la
vegada incideix tant en la professionalitat éom en
la capacitació.

la formació que reben els futurs professionals,
s'hi adapta?

L'imparable ritme de canvi de I'organització i sis
temes de treball, les noves tecnologies de pro
ducció, dintre d'un mercat cada cap més obert,
globalitzat i competitiu, exigeix que la formació
s'adapti a les exigencies del mercal.

La formació que reben els futurs professionals
prové basicament de la formació professional i
de la universitat, és a dir, de la formació reglada.

Aquest tipus de formació necessita, per impartir
se amb un bon nivell de qualitat, unes importants
inversions en infraestructures, aules, audiovi
suals, tallers, biblioteques, etc., unes plantilles
estables de professorat en les diferents especiali
tats i un programa docent que es desenvolupi al
Ilarg deis temps que duren els estudis. La realitat
ens demostra que a causa de la dinamica del
mercat i de I'important índex d'atur que afecta
els joves que s'incorporen al món laboral, la
competencia a I'hora d'accedir a un Iloc de tre
ball és molt gran, fet que provoca que en molts
casos, sigui insuficient el títol que proporciona la
formació reglada i sigui necessari completar-lo
amb masters, cursos de postgrau, d'especialitza
ció, de formació ocupacional, d'idiomes, etc.

En cone/usió, els futurs professionals tenen per
regla general una solida i amplia farmació que els
prepara per al món del treball, per la qual cosa cal
incentivar I'oferta perque puguin accedir a lIocs de
treball que els proporcioni la, també necessaria i
imprescindible, experiencia professional •

Miquel Puertas Farras.
Gerent de l'lnstitut Municipal de Trebali Salvador Seguí
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La Universitat i.la caoacitaci6. 1per a I exerelCl proIesslona

Aquí entre nosaltres, durant molts anys la forma
ció professional s'ha vist com una cosa de sego
na. Aquesta percepció social, derivada d'una
insuficient valoració per part del món empresa
rial, ha devaluat aquests ensenyaments de forma
injustificada. Aixo constitueix un error importan!.

tard, a la Universitat de Cant, un altre investiga
dor i professor m'explicava que un deis seus fills
havia estudiat hoteleria i ara tenia un restaurant,
amb el qual es guanyava molt bé la vida, I que
per a ell era tot un orgull.

Jaume Porta i Casanellas.
Rector de la Universitat de L1eida

Cal esperar que la reforma que ara s'esta intro
duint permeti anar superant aquesta barrera cul
tural i que tots anem veient la formació profes
sional com una de les alternatives per entrar per
la porta gran al món del treball •

La formació professio
nal sorgeix en aquel les
societats europees en
que la revolució
industrial feia necessa
ria I'existencia de tec
nics i demanava la for
mació d'un proletariat
cada cop més nom
brós, per tal de donar
resposta al desenvolu

pament industrial en l'Europa de finals del segle
passat i principis de I'actual.

En aquells pa"lsos en que s'ha ofert una formació
professional de qualitat per atendre un requeri
ment important de la societat, aquest tipus d'en
senyament ha anat adquirint cada cop més una
major consideració social.

Aquest és el cas ele l'Alemanya ele finals e1el segle
XIX, en que paral·lelament a les universitats es
creen les Technische Hochschulen per e10nar res
posta a les necessitats ele personal qualificat e1eri
va eles ele I'expansió industrial. A Catalunya, la
Mancomunitat de Prat de la Riba crea la
Universitat o Escola Industrial -centre d'ensen
yaments tecnics a diferents nivells- així com
l'lnstitut de Química Aplicada, l'Escola
d'Administració o l'Escola Tecnica d'Oficis i Arts,
entre e1'altres.

Fa un grapat d'anys, I'any 1969, en una estada a
Su"lssa becat per la IAESTE, vaig coneixer un pres
tigiós investigador de l'Estació Federal
d'Experimentació Agrícola. En una de les conver
ses que vaig tenir ocasió de mantenir amb ell,
m'explicava amb orgull que un deis seus fills
s'havia fet decorador, després d'haver-se format
en la corresponent escola professional. Anys més
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Parlen el

Aprofitem i agra'im I'oportunitat que ens ha ofert
la revista Liceu per donar-nos a coneixer a I'en
tom educatiu de L1eida _

Opinem que avui en dia elnostre cicle no esta prou
reconegut des del punt de vista socio-laboral. A poc
a poc s'esta donant a coneixer entre l' alumnat, les
entitats públiques, les empreses i els professionals
que treballen en el món de la infancia. Com a con
seq@ncia d'aquesta manca d'informació, les sorti
des professionals reals també es veuen afectades.
Pensem que les entitats i administracions correspo
nents haurien d'ofertar 1I0cs de treball per als edu
cadors infantils. Cal donar opció que les noves ti tu
lacions professionals tinguin accés al món laboral. I •
perque aixo es faci realitat és necessari superar pre
judicis i tenir la voluntat d'obrir camins als joves.

Els cicles formatius són una formació professional
específica, amb c1asses teorico-practiques, que
formen per desenvolupar correctament les com
petencies corresponents a la titulació a la qual
condueixen. Els tecnics superiors són els profes
sionals propers a la feina, a la persona i a les eines
de treball, amb un alt grau d'autonomia en la pla
nificació, desenvolupament i avaluació de les
activitats que realitza, sota la coordinació d'un
titulat universitario Aixo s'allunya de la visió tradi
cional del tecnic profesional com a "auxiliar de...",
i dóna un reconeixement a la formació que té.

El títol de tecnic superior d'educació infantil ofe
reix un camp professional ampli. Els titulats tenen
competencia reconeguda per treballar en centres
d'eelucació infantil -en el cicle de llar d'infants
com a responsables d'una aula, en el camp elel
lIeure com a animadors infantils i en I'atenció
social, a infants de 0-6 anys i a la seva familia.

El cicle formatiu consta ele 2.000 hores elistribu'i
eles en elos cursos. O'aquestes hores, 400 són ele
fo ió en centres ele treball (FCT), elurant les

estem en contacte elirecte amb la professió
la qual ens preparem.

Una JX:a finalitzat el cicle es pot accedir
. ecta;::.uJ a les lIicenciatures de pedagogia,
icolo!GJsociologia i diplomatures d'educació

s . , ~pedia, treball social, terapia ocupa
clona i~ncies de I'educació.

, ¡'lES Ronela aquest any ha comen<;:at la primera
promoció elel cicle forrnatiu ele grau superior eI'e
elucació infantil. conegut com a moelul professio
nal 111 elurant el períoele eI'experimentació ele la
Reforma. Aquest cicle formatiu és una nova sorti
ela professional que elóna accés a la titulació
reglaela ele tecnic superior en eelucació infantil,
que es correspon a un nivell professional 3 segons
la c1assificació vigent a la Unió Europea.

r-......._"'"~ les 1.600 hores restants treballem materies
ariaeles: Oielactica ele ¡'eelucaelor infantil

hores), Autonomia i salut (200 hores),
1--I>MItWblogia elel joc (150 hores), Expressió i

comunicació (240 hores), Oesenvolupament cog-
'--niTirrnmotor ele I'infant (200 hores), Intervenció

es famílies (120 hores), Animació i
ica ele grups (120 hores), Psicologia (120

), i el Creelit ele síntesi (90 hores).

diverses vies eI'entraela als cicles formatius
g superior: Batxillerat LOGSE, COU, FP 11, i

é poelen acceelir-hi majors ele 20 anys que
i un any eI'experiencia laboral com a mínim

....-r....""'.,.¡rin una prova eI'accés. Aquest cicle també

....---'0"'7erel a les persones que treballen amb infants
o rtu1S de dur a terme uns estudis reglats

ixen a la titulació corresponent.
t----,-,,..,--J
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Parlen els estudiants

er a mi l'Escola Taller ha estat un 1I0c en el qual
he pogut aprendre un ofici, que em sera profitós
per al futuro Aquesl ofici és el de fuster, una feina
que faig molt a gusl.

Quan vaig arribar em sentia una mica insegur, no
creia massa en les meves possibilitals per ser fus
ter, jo no ha havia fet mai, pero el temps que he
estat a l'Escola m'ha servit per obtenir coneixe
ments i experiencia en I'ofici, cada dia que passa
m'hi trobo més bé.

A part de la formació practica et donen formació
teorica que serveix per ampliar els coneixements
de I'ofici, t'orienten i t'ajuden a trabar feina. Una
allra cosa bona de l'Escola és el seu horari, vuit
hores seguides al matl, aixó et permet poder fer
altres coses com treure't el carnet de conduir, el
graduat si no el tens o ampliar els teus estudis.

Perque l'Escola és un pont cap al mercat laboral
i perque aquí tot es prou acollidor animo els
¡oves a venir-hi

a divuil mesos que sóc a l'Escola Taller i ja
acabo el període d'aprenentatge. He apres mol
les coses sobre I'ofici que m'agrada, que és el de
la conslrucció. Aquest ofici I'estic aprenent a
Torre Querall, una gran casa que eslava en runes
i on avial, s'hi podran fer activitats, i jo diria que
s'hi podria viure i tol.

Des que sóc aquí he passat molts bons momenls
i he fet grans amics, es pot dir que ha estat una
de les millors etapes de la meya vida. Jo crec que
l'Escola Taller és una bona opció per als joves
que s'inlrodueixen per primera vegada en el món
laboral, ja que treballes i aprenso

M'agradaria que l'Escola Taller durés un parell
d'anys més, pero com aixb no és possible gaudi
ré del lemps que em queda

a uns mesos vaig rebre informació sobre un cur
set, vaig pensar; Bah', el de sempre, c1asses,
apunts, fotocopies, etc.

Aquesta idea va canviar radicalment quan vaig
coneixer personalment el 5EFED. Per comenc;:ar
res de curse!, es lracta d'unes practiques en un
ambit totalmenl real, tOI i que I'empresa sigui
simulada, a més amb el recolzament d'una aula
d'auloaprenentatge amb tots els miljans i mate
rial necessaris per reforc;:ar coneixements (angles,
cata la, comptabilitat, informatica).

En definiliva una combinació forc;:a encertada per
tal de poder assolir una experiencia administrativa
molt valuosa per tal d'accedir al món laboral

er a mi J'Escola Taller suposa una gran oportunitat
per als joves, ja que els permet iniciar-se en un oficio
Des del meu punt de vista, el millar de l'Escola
Taller és que no et donen fulls plens de teoria que
no pots portar a la practica, sinó tot el contrari, per
exemple, jo estic al taller de construcció i quan a les
c1asses teoriques, el monitor m'explica alguna cosa
de I'ofici, la puc experimentar amb les meves pro
pies mans a I'obra que rehabilita l'Escola.

En definitiva l'Escola prepara els joves, perque es
puguin incorporar a I'empresa amb garanties de
fer el treball ben fet
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La Biennal T~andre Crislofol d l' t----Vers una COI ura e ar
La Biennal Leandre Cristofol ha representat, pels
centres d'ensenyament i el públic en general de
L1eida, una oportunitat única de coneixer i gau
dir de les obres d'alguns deis artistes més inno
vadors d'arreu de l'Estat espanyol dins del marc
de la mateixa ciutat. Les obres de 10 importants
artistes han conformat aquesta primera Biennal
que "pretén ésser un element d'avaluació deis
joves creadors catalans i espanyols, tot mirant de
copsar les motivacions i les preocupacions de
I'art contemporani" (Antoni L1evot).

Aquesta exposició ha estat també I'inici d'una
col·lecció d'art, donat que algunes de les seves
obres, han passat a formar part del patrimoni de
la nostra ciutat.

Ha estat, doncs, un esdeveniment important en
que la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament ha
invitat a participar a tots els centres d'ensenya
ment de L1eida per mitja d'un Projecte didactic
elaborat per TRAMA. "Hem esdevingut naufrags
en una societat cansada per I'excés d'informació
-no de coneixement- i per la velocitat. .. " (Gloria
Picazo. Comissaria de I'exposició. IMPASSE).

El to general de I'exposició invitava a la reflexió.
Es tractava d'obres poc espectaculars, de caire
conceptual i de difícil comprensió, sobretot,
demanaven un esfor.;: per part de I'espectador.
Amb les activitats didactiques s'intenta implicar
I'alumne en el fet contemplatiu d'una manera
activa i crítica. Varem convertir I'espai expositiu
en un espai de reflexió i de dialeg.
Un quadern de notes facilita el dialeg personal
de I'alumne amb I'obra, dialeg que posterior
ment continua per mitja de les activitats del
taller; pensades per a un millor atansament al dis
curs deis artistes. Es realitzaren, doncs, ~tot un
seguit d'activitats de recerca i introspecció.

Acabada I'exposició, per tal d'avaluar les activi
tats, es demana al professorat la seva opinió. En
general aquesta fou molt favorable tant pel que fa
a les activitats didactiques com amb el conjunt de
la Biennal. Aquestes són algunes de les opinions:

"Aquesta Biennal constitueix un fet important en
I'art contemporani espanyol; un petit fonament
d'un art, que nosaltres, veiem molt canviant
pero, que en un futur, potser els teorics el quali
ficaran amb uns trets menys dispersos".
"La Biennal ha fet possible que les persones que
desconeixen aquest tipus d'art puguin fer noves
lectures entorn el fet artístic".
"És molt important que, en una ciutat com la nos
tra, les autoritats es preocupin perque tinguem un
Centre d'Art i un Museu d'Art Contemporani,
amb obres d'un grup d'artistes amb inquietuds".
"Em sembla molt adequat el comentar aspectes
concrets de diferents obres que ens ajuden a la
seva interpretació, crec que cal treballar I'analisi
de les obres d'art amb els alumnes de totes les
edats per anar formant una cultura de I'art" •

(arme Molet.
TRAMA, serveis culturals
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"El lema de la formaci6 I'enle
nem no lan sois des del punt
de vista de l'estudianl (¡ue s'ha
el'incorporar al mercat laboral,
sin6 que una vcgada s'hi ha
Incorporal, s'ha de reciclar".
Dionís Oña

"El problema és, polser, que
eslem formanl persones per
professions de les quals no hi
hil demanda j allres qlle si que
en lenen es queden sense res
posta".
)dume Sellés

gent de la vostra edat acaba trobant-se, quan no
pot trobar feina perque no té experiencia, i no té
experiencia perque no li e10nen feina. En aquest
sentit hem plantejat el Pla d'ocupació juvenil ele
la ciutat de L1eida, amb I'imim e1'afavorir més con
tractacions de la gent que té titulació professional,

~
com a mínim de FP I i després, de la titulació que

...--1 es requereixi. Entenem que el sistema educatiu és
~ basic per tal d'aportar nova gent al mercat del tre-

ball i, per tant, és absolutament imprescindible
~ que s'aeleqliin els plans d'estudis a les necessitats
~ e1el mercat del treball.

a~2. Que poelen oferir els sindicats als estudiants si
~ ¿)e1ecieleixen afiliar-s'hi?

I IDionís Oña (UGT): Aquesta és la pregunta del
1. En quina mesura els sindicats veuen ~stu- milió. Nosaltres també ens la fem a vegades...
e1ian15 com a futurs treballadors? O tan 50 r Basicament, des del Departament de Joventut que
aupen e1'ells quan ja s'han ubicat en el hi ha al sindicat, estem intentant fer arribar als
laboral? joves, com vosaltres, les qliestions que els són

més properes: quines sortides de treball hi ha per
Dionís Oña (secretari general d'UGT a le d): al lo que estan estudiant, quines ofertes hi ha per
Consielerem els estudiants com a futurs tr I estar afilial. .. En aquest sentit, per exemple, hi ha
e1ors .. Nosalires, a la UGT tenim estud" ,- una serie de comer~os que fan preus especial 5, és
lials, pero també treballaelors afiliats. D@SSimilar a la targeta jove i a!xo hem sembla que ha
poc temps, fem formació per reciclar els tr€ball - tenim els dos sinelicats. Es necessari fer moltes
e1ors, per tant, el tema de la formació I'ent rkJ coses de cara a la joventut, perque, com deia el
tan 5015 eles e1el punt ele vista de I'estuel·, JaLllne abans, malauradament, encara se'ns veu
s'ha e1'incorporar al mercal laboral, sinó q le una com els e1esestabilitzadors, una mica com els
vegada s'ha incorporat al mercat laboral 5 a e "rars". Per tant, no tenim aquesta saba nova que
reciclar. necessitem. Segurament, el jove més jove del nos-

tre sinelicat té 22 o 23 anys i potser no comparteix
Jaume Sellés (secretari general de~ les mateixes necessitats que vosaltres, que podeu
L1eida): No només ha tenim ciar, que sou - tenir 17 o 18 anys. Aquest e1esfasament d'eelat fa
ballaelors e1el futur sinó, que estem fent oses en possible, de vegades que ens equivoquem en els
aquest sentil. Una e1'elles, per exen e, en plantejaments e1'afiliació al sinelical.
col·laboració amb l'Ajuntament de L1ei a 5 el Basicament, el que tenim dins de la UGT són ser-
famós Pla d'ocupació juvenil, que preté t veis, tant juríelics, com serveis que pugui haver-hi
restar aquella especie de cercle viciós e a la societat, i fem propostes que són les que d'al-
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guna manera ens obliguen a signar un Pla d'ocu
pació juvenil a L1eida o que negociem amb la
Generalitat un Pla d'ocupació. Són qüestions que,
si no hi hagués gent jove al sindicat, no ens les
plantejaríem.

Jaume Sellés (CCOO): Som una eina per defensar
els vostres interessos, que no coincideixen (no us
equivoqueu) amb els que el sistema esta desenvo
lupant des del punt de vista laboral i economic.
Els contractes "basura" van adrer;ats als joves, les
reduccions de les prestacions socials van adrer;a
des als joves perque I'atur majoritari que hi ha a
tot Espanya és de forma majoritaria entre els joves.
El sistema democratic en aquest país té molt pocs
anys, potser coincideix amb la vostra edat o una
mica més, abans no hi era i aquest sistema
democratic és el que permet que hi hagi correla
ció de forces i conflictes d'interessos en que es
divideixen aquests conflictes economics.
Si estem afiliats a un sindicat, resulta que podem
anar a comprar no se que a meitat de preu o que
podem anar al dentista amb un 20% de descomp
te, pero el fonamental és que entengueu que és
una eina que, com tota eina, funcionara bé o no
en funció de qui la faci anar. El que us oferim amb
tota naturalitat és que aquesta eina serveixi per
defensar els vostres interessos perque, si un no es
defensa a si mateix, no el defensara ningú.

3. Com vetllen els sindicats, conjuntament amb el
Departament d'Ensenyament, pel compliment
correcte deis convenis de col·laboració?

Dionís Oña (UGT): En les empreses en que feu
practiques, segurament, hi haura un delegat o
delegada de personal que sera qui vetllara perque
aquell conveni que hi ha es compleixi: vetllant a
fi que feu practiques exactament, i que la vostra
feina no es converteixi en una jornada laboral de

dalt a baix, pura i dura. El conveni es fa a través
del consell escolar i dins del consell es determina
que el Departament d'Ensenyament, i les escoles
de formació professional signin un conveni per
que els alumnes d'FP puguin fer practiques a les
empreses que ho demanin. És en aquest estadi on
es decideix el convenio No es pot negar que en
aquest tema hi ha molta picaresca, perque hi ha
tres tipus d'empresari: empresaris, especuladors i
'usurers'. I no ho dic jo, ho deia I'altre dia el
ministre Arenas, i té tota la raó. Aquí, empresari és
aquell qui arrisca els diners per fer un projecte
industrial, en un futur i que hi creu. L'especulador
és aquell que el primer que fa és fer un contracte
el més precari posible, perque sera el que més
resultat li donara economicament i li facilitara la
compra d'un cotxe i si és un Mercedes millor que
un BMW. L'usurer és aquell que com que hi ha
deu dies per donar d'alta un treballador a la
Seguretat Social, no ho fa fins al dese dia, a més,
li diu que no ha passat el període de prava i ha
estat treballant deu dies de franc, ha tingut un ren
diment del treballador i ja té els guanys assegu
rats. Contra aixo, estem lIuitant i, quan aneu afer
practiques a una empresa us podeu trabar aquests
tipus d'empresari. Nosaltres intentem, des de dins
de les empreses, que no us explotin, perque, evi
dentment, no és la finalitat del convenio

Jaume Sellés (CCOO): Si els convenis es desen
volupen d'acord al que és el seu esperit, del que
es tracta és que pugueu adquirir experiencia,
pero, lamentablement, el que moltes vegades
acaba passant és que acaben transformant-se en
una jornada lIarga sense remuneració economica
o poc remunerada i amb la sensació que a un li
estan prenent el pe!. Davant d'aixo, no tenim
varetes magiques: si no hi ha la resposta de I'a
fectat és molt complicat intervenir-hi. Els sindicats
no som ens omnipresents o omniscients, jo crec
que heu de prendre consciencia de quines són, en
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el món ele I'empresa, quan hi estigueu treballant,
les vostres obl igacions i penseu en els vostres
e1rets. Les obligacions per complir-Ies i els e1rets
per exigir-los.

4. En moltes ocasions, les empreses prefereixen
persones amb titulacions superiors, que ocupen
1I0cs de lreball que podrien ocupar tecnics... que
poden fer els sindicats en aquest aspecte?

Dionís Oña (UGT): No comparleixo aixo que dius
perque també hi ha Ilicenciats que estan aturats i,
de la mateixa manera que ens plantegem si la uni
versitat és un fom d'aturats, podem pensar-ho ele
les escoles de formació professional. En cada cas,
depen del que vol I'empresari, de les necessitats
que lé. En teoria, aquell que ha fet practiques ha
e1'estar preparat per desenvolupar qualsevol tasca
que se li demana respecte a una persona que no
n'ha fe!. Davant del problema que plantegeu,
s'hauria d'analitzar quin ha estal el paper ele la
formació professional fins ara respecte als estudis
universitaris. Si entres a treballar en una empresa
on és necessari algú que, a part ele tenir els conei
xements tecnics necessaris té una capacitat
manual, ens trobem en el camp on ara els estu
diants de formació professional teniu avantatges
respecte a aquells que tenen estudis universitaris.
Segurament, I'universitari ja té la tecnologia o la
capacitat d'esludi, pero en I'element praClic, I'es
ludianl de formació professionalli donara mil vol
les, depenelra pero, e1el que vulgui I'empresari en
tol momen!.

Jaume Sellés (CCOO): Són les lIeis del mercal, de
I'oferta i la demanda. Si pel mateix preu, que
acostuma a ser barat, tens un lIicenciat en dret,
encara que sigui per fer cartes a I'ordinador, el
contracles. Una altra cosa és que I'empresari lre
gui profit d'aquests estudis superiors o que aquest

plantejament sigui racional. Nosaltres creiem que
la formació professional s'ha de donar atenent les
necessitats laborals del territori en que es fa
aquesta formació, i també diem que comen~a a
ser hora que la formació professional es tregui de
damunt el desprestigio El problema és que potser
estem formant persones per professions de les
quals no hi ha demanda i altres que, si que en
tenen, es queden sense resposta, com seria el cas
deis soldadors, per exemple. Potser hi hauria
d'haver algú que regulés aquestes necessitats
reals. El problema és que continuem formant
administratius i administratives i que el mercat és
incapa~ d'absorbir-Ios.

5. Sembla ser que els nous plans d'estudis van
encaminats a preveure aquestes demandes...

Jaume Sellés (CCOO): Cal tenir en compte que la
formació professional no només és la que es e1óna
als centres reglats, també s'ha de formar els lreba
Iladors en atur. S'ha tenir en compte que cal que
es donin els mitjans per fer el que es s'anomena
formació continua, perque aquests treballadors es
puguin reciclar i adaptar-se a les necessitats
acluals del món de I'empresa. Per fer formació
continua, des de fa quatre anys, hi ha un organ
paritari entre patronal i sindicats que tan sois
requereix la signatura de les dues bandes, empre
sa i treballador. Aquí, a L1eida, el que s'esta fent
en aquest camp és ridícul. A les nomines, hi ha
una part que paguem els treballadors per formació
i estem rebent, d'allo que paguem, una quantitat
que no arriba a la desena parto Estem malbaratant
els recursos que generem les persones que treba
Ilem i les empreses, perque no hi ha interes per
part de les empreses a rebre aquests diners i fer els
cursos per corregir aquestes situacions. Nosaltres
tenim tot I'interes en aquest terna pero ele vegades
I'interlocutor no ajuda.



Jaume Sellés (CCOO): Cal tenir present que al pla
de la reforma de I'FP només hi han al·legat els sin
dicats, els ajuntaments i, en menor grau, els c1aus
tres i els professors. El que és inversemblant és que
en cap moment la patronal hi hagi al·legat res,
estic convenc;:ut que ni se ¡'han Ilegit, o almenys
aixo és el que denota la seva actitud.

lvan Martínez. Se electrónica
Isabel Díaz. Se administratiu
Carme Sanchez. Se administratiu
Institut Politecnic la Caparrella

ben fusters, professionals del fred o soldadors... Hi
ha una empresa a 45 km de L1eida que se n'ha
hagut d'anar a Extremadura a buscar 150 treballa
dors soldadors especialitzats. També falten, per
exemple enginyers técnics quan hi ha abundancia
d'advocats i economistes que no treballaran en
allo que han estat estudiant.

6. En teoria els cicles formatius de grau superior
preveuen la formació sobre necessitats reals ...

Dionis Oña (UGT): Jo, sobre aixo sóc una mica
incrédul perqué a Catalunya tenim una prova de
foc amb el Pacte per I'ocupació a Catalunya que
s'esta fent amb la Generalitat. Quan volem que a
cada territori, ja sigui des deis ajuntaments o des
deis consells comarcals, es detectin les necessitats
de formació que tenen professions que ja hi ha, o
les futures per aconseguir cobrir demandes reals,
la General itat no accepta cap proposta en aquest
sentit. Esta deixant de banda les propostes socials
i afirma que és el mercat el que regulara aquesta
situació.
No us cregueu massa aquestes adaptacions per
qué d'altra banda hi ha una voluntat que no és la
d'adequar les necessitats que té cada territorio Una
cosa és el que s'ha de fer i una altra la disponibi
litat per fer-ho. A L1eida, per exemple, no es tro-
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A la lueloteca, els nens i les nenes trobaran I'es
pai ele joc que potser els manca a casa seva,
companys ele diverses edats amb qui compartir el
joc, adults que els proporcionaran informació i
els faran propostes que estimulin el seu enginy i
la seva creativitat.

És per tots aquests motius que des de l'lnstitut
Municipal d'Educació es vol impulsar la creació
de ludoteques, enteses com espais amb equipa
ments dirigits per un equip estable i professional,
amb projectes específics de joc, activitats lúdi
ques i obert a nens i nenes de 3 a 12 anys.

El nen ha de lenir lotes les
possibililat!i per dedicar-se al
joc i a les aclivilals recreatives.
Prineipi 7e de la Declaració
e1els Dret, ele l'lnfanl.
ONU.1959

~D'altra banda el dialeg infant-joguina moltes
>vegades exigeix un espai més gran del que nor
_malment es disposa dins la llar. Són poques les
~nenes i els nens que disposen a casa seva d'un
~lloc apte per al ¡Oc. Habitualrnent, no hi ha dins
oels habitatges actuals la possibilitat de dedicar

una habitació al joc infantil, i generalment els
=»dormitoris, estan concebuts més com espais per

la infancia no és un estat efímer i d I r P ra i'Cdorrnir i estudiar, que no pas per jugar.
sinó una etapa de la vida que té I seva prop <W . .., .. .
íuncionalitat i esta sotmesa a unes necessitats FlIlalment la d,mens,o sOCJalltzadora del JOC

particulars. El desenvolupament ha"Osovint es perd en el joc individual, o com a molt,
infants, doncs, no ha d'orientar-se ver I_compartit amb algun germa quan es desenvolupa
futur, sinó sobretot cap al nen pres iOa la llar.
la possibilitat de viure la infancia i' - . O
ment. I I ~D'altra banda I'escola generalment potencia allo

......que és activitat lúdica, arnb objectes molt concrets
Més que la mera transmissió ele coneixernents fets, i amb unes finalitats generalment instructives.
preparats i acabats, és I'activitat creadora i cons
tructiva e1el nen i ele la nena la que garanteix un
desenvolupament harmonic autentic, viu i real.

Dins aquest marc els jocs permeten iniciar un
aprenentatge a partir de I'activitat que les nenes i
els nens e1uen a terme sense imposició per part de
I'indivielu aelult. És un aprenentatge dirigit per
ells mateixos, a partir e1els seus desigs, i no d'allo
que nosaltres creiem que han ele fer.

Ludoteques municipals

Si el joc és una expressió cultural, la família hau
ria de ser el millor marc per practicar-lo. De fet
gairebé tots els nens i les nenes volen jugar amb
els seus pares, pero parlant amb els pares ens
aelonem que són molt pocs els pares i les mares
que juguen regularment amb els seus fills. També
e1irem que freqüentment les dimensions educati
ves e1el joc escapen a I'atenció e1els pares, els
quals, sovint, les joguines, les coneixen a través
ele la publicitat que fan els fabricants, i que de
vegades, deformen, més que no pas informen.
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Funcions de la ludoteca

Funci6 pedagógica

En oferir la possibilitat d'elecció entre unes jogui
nes que afavoreixen el desenvolupament deis
infants en tots els aspectes, s'educa i es désenvo
lupa la imaginació i I'esperit lúdic. No podem
oblidar que per a les nenes i els nens jugar és
essencial, indispensable i primari com ho poden
ser dormir o alimentar-se.

L'infants s'impregna de tot allo que veu i escolta,
és un ésser actiu que té necessitat de fer ell mateix
tots els descobriments i viure totes les emocions, i
les joguines són el millor mitja per fer-ho, són, en
definitiva, uns mediadors reconeguts.

Funci6 social

Moltes joguines, pel seu elevat preu, no poden
arribar a mans de famflies economicament
débils. En aquest sentit, i sobretot en uns barris
determinats, a través de les joguines públiques de
la ludoteca, s'ofereix les mateixes possibilitats de
joc, diversió i desenvolupament a tots els nens i
les nenes.

o

o
O

O

Funci6 comunitária

La joguina pública té un important paper forma
tiu, adhuc per a aquells nens que poden tenir
totes les joguines que valen, perqué a la ludote
ca, podran trobar companys de joCo Jugant en
grup aprendran a respectar, a ajudar i rebre ajut,
a cooperar i a comprendre els altres. Pero a més,
I'existéncia de joguines comunitaries ofereix a
I'infant la possibilitat d'escollir una joguina que
ha de respectar perqué després uns altres puguin
trobar-Ia i utilitzar-Ia en bones condicions

Funci6 d'animaci6 al barri

La ludoteca pot convertir-se en un centre al barri,
on petits i grans es trobin bé, on els nens i les
nenes facin nous amics i els pares puguin rela
cionar-se amb els altres pares, educadors i pro
fessionals de la joguina, en un ambient relaxat i
tranquil •

Joan Ballesté Almacellas.
Cap de la Unitat Técnica Socioeducativa
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Pla l~b~~r1997-1998

La distribució del programa ha estat la següenl:

L1ibres

824 1.648
774 1.548

AlumnesCurs

Tercer
Quart

128 lots d'aula
Editorial Edelvives

1.548 títols individuals, quart curs
Editorial Cru·llla
Col·lecció "El vaixell de vapor"

Títols individuals

Col·legis públics destinataris: 31

1.648 títols individuals, tercer curs
Editorial Edelvives Baula
Col·lecció "Ala Delta"

• Pla de lectura propiament dit. Es faciliten dos
títols a cada nen o nena que són els mateixos per
a tots. Aquests títols s'acompanyen de fitxes
didactiques que contenen propostes d'activitats
per treballar a la c1asse.

El programa té dues vessants:

Aquest programa es va iniciar el curs 1992-1993,
així, doncs, aquesta n'és la sisena edició. Els
objectius principals del Pla lector tendeixen a
aprofundir en I'aprenentatge de la lIengua per
permetre als nens i nenes descobrir les possibili
tats que ofereix la lectura com a font de plaer i
fantasia, d'informació i de coneixements, junta
ment amb els coneixements que sobre la matei
xa Ilengua ofereixen els textos escrits (iexic, mor
fosintaxi, ortografia, organització del discurs,
etc.). També es pretén fomentar i estimular I'ha
bit de la lectura, entre els nens i les nenes, dins i
fora del marc escolar. És per aixo que considerem
imprescindible que comptin amb un material
adequat, proper i facilment accessible.

Jesús Ángel Merino Sancho.
Cap del Negocial d'Ensenyament

• Lots d'aula. La finalitat és incrementar el fons
bibliografic de cadascuna de les aules. Enguany, la
Comissió Tecnica de Selecció ha triat una obra de
consulta per a lectors joves, I'anomenada "prime
ra enciclopedia", traducció catalana de la publi
cada I'any 1995 per Tow-Can Publishing LId.

Els destinataris i les destinataries d'aquesta edició
han estat els i les alumnes de tercer i quart.

El subministrament de lIibres ha estat adjudicat a
les següents editorials, d'acord amb la proposta
de la Comissió Tecnica de Selecció integrada per
dos tecnics de la Secció d'Educació idos repre
sentants designats per la Junta de Directors.

Lots d'aula

Col·legis

Públics
Concertats

Educació especial

Nombre de Lots
col·legis

31 63
12 61
2 4
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•
1 mares

Tots els oficis requereixen d'un aprenentatge per
adquirir competencia en la materia; com es diu
popularment, "ningú no neix ensenyat". Aquest
aprenentatge també sol anar acompanyat d'unes
practiques que faciliten el contacte amb la reali
tat a la persona que apren, de manera que quan
s'hi traba de debo podem dir que ja sap una mica
de que va.

Ara bé, com s'apren a fer de pares? Potser és I'ú
nic ofici que et posa en contacte amb la realitat
sense haver passat previament per unes practi
ques. Una realitat que, molt sovint és totalment
desconeguda fins que te la trobes als brac;os i
segueix sent-ho perque cada dia que passa és
una sorpresa, un descobriment. Perque, per molt
que hagis Ilegit -si aquesta ha estat la teva infor
mació-, per molt que t'hagin explicat que cal fer
-tradició oral, aprenentatge vicari-, la teva reali
tat és única i tu -pare o mare- ets novell en aquest
ofici i amb la sensació d'inseguretat fruit del des
coneixement.

Pero, al costat de la teva realitat, única, persona
líssima, n'existeixen d'altres, també úniques i
també molt personals pero que vistes en conjunt
i des d'un punt de vista objectiu tenen forc;a
punts en comú: són situacions semblants, pro
blematiques similars, preocupacions del mateix
tipus...

Poder-ne parlar amb al tres pares i mares que es tro
ben com tu, permet un aprenentatge compartit, ric
en aportacions practiques, no directiu, ni allic;ona
dar, sinó potenciador de la reflexió i d'un apre
nentatge que parteix de les propies experiencies.

Analitzar situacions no necessariament conflicti-•ves ni problematiques, sinó simplement situa-
cions quotidianes fruit del creixement deis fills i

Q o
o

filies, de les manifestacions que van aflorant a
cada nova etapa evolutiva, deis interrogants que
ens plantegen i que de vegades no sabem com
respondre ...

Tot aixo i molt més es pot compartir en els grups
de reflexió per a pares i mares. Aquestes i altres
qüestions poden ser motiu de debat, d'intercanvi
d'experiencies, de formulació d'opinions fona
mentades i, per tant, d'aprenentatge.

A fer de pares se n'apren fent-ne, exercint com a
tals, implicant-s'hi a fons i obrint els ulls a altres
realitats que ens aporten també coneixements en
aquesta apassionant, i al hora, difícil tasca.

M. Glbria Peret ¡Llavera.
Gerent ele ['lnstitut Municipal d'Eclucació
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La distribució e1el programa ha estat la següent:

L1ibres

31 63
12 61
2 4

Nombre de Lots
col·legis

824 1.648
774 1.548

AlumnesCurs

Col·legis

Tercer
Quart

Públics
Concertats

Educaci6 especial

1.548 títols individuals, quart curs
Editorial Cruylla
Col·lecció "El vaixell de vapor"

128 lots e1'aula
Editorial Edelvives

Títols individuals

Col·legis públics e1estinataris: 31

1.648 títols individuals, tercer curs
Editorial Edelvives Baula
Col·lecci6 "Ala Delta"

Lots d'aula

Jesús Ángel Merino Sancho.
Cap del Negocial d'Ensenyament

Els destinataris i les destinataries d'aquesta edició
han estat els i les alumnes de tercer i quart.

• Pla de lectura propiament dit. Es faciliten dos
títols a cada nen o nena que són els mateixos per
a tots. Aquests títols s'acompanyen de fitxes
didactiques que contenen propostes d'activitats
per treballar a la c1asse.

El programa té dues vessants:

• Lots d'aula. La finalitat és incrementar el fons
bibliografic de cadascuna de les aules. Enguany, la
Comissi6 Tecnica de 5elecci6 ha triat una obra de
consulta per a lectors joves, I'anomenada "prime
ra enciclopedia", traducció catalana de la publi
cada I'any 1995 per Tow-Can Publishing Ud.

Aquest programa es va iniciar el curs 1992-1993,
així, doncs, aquesta n'és la sisena edició. Els
objectius principals del Pla lector tendeixen a
aprofundir en I'aprenentatge de la Ilengua per
permetre als nens i nenes descobrir les possibili
tats que ofereix la lectura com a font de plaer i
fantasia, d'informació i de coneixements, junta
ment amb els coneixements que sobre la matei
xa lIengua ofereixen els textos escrits (Iexic, mor
fosintaxi, ortografia, organització del discurs,
etc.). També es pretén fomentar i estimular I'ha
bit de la lectura, entre els nens i les nenes, e1ins i
fora del marc escolar. És per aixo que considerem
imprescindible que comptin amb un material
aelequat, proper i facilment accessible.

El subministrament de lIibres ha estat adjudicat a
les següents editorials, d'acord amb la proposta
de la Comissi6 Tecnica de 5elecció integrada per
dos tecnics de la 5ecci6 d'Educaci6 idos repre
sentants designats per la Junta de Directors.

Pla l~fi~~r1997-1998
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1 mares

Tats els aficis requereixen d'un aprenentatge per
adquirir competencia en la materia; com es diu
papularment, "ningú no neix ensenyat". Aquest
aprenentatge també sol anar acompanyat d'unes
practiques que faciliten el contacte amb la reali
tat a la persona que apren, de manera que quan
s'hi troba de debo podem dir que ja sap una mica
de que va.

Ara bé, com s'apren a fer de pares? Potser és I'ú
nic ofici que et posa en contacte amb la realitat
sense haver passat previament per unes practi
ques. Una realitat que, molt sovint és totalment
desconeguda fins que te la trobes als bra<;os i
segueix sent-ho perque cada dia que passa és
una sorpresa, un descobriment. Perque, per molt
que hagis Ilegit -si aquesta ha estat la teva infor
mació-, per malt que t'hagin explicat que cal fer
-tradició oral, aprenentatge vicari-, la teva reali
tat és única i tu -pare o mare- ets novell en aquest
ofici i amb la sensació d'inseguretat fruit del des
coneixement.

Pero, al costat de la teva realitat, única, persona
líssima, n'existeixen d'altres, també úniques i
també molt personals pero que vistes en conjunt
i des d'un punt de vista objectiu tenen for<;a
punts en comú: són situacians semblants, pro
blematiques similars, preocupacions del mateix
tipus...

Poder-ne parlar amb al tres pares i mares que es tro
ben cam tu, permet un aprenentatge compartit, ric
en aportacions practiques, no directiu, ni alli<;ona
dar, sinó potenciador de la reflexió i d'un apre
nentatge que parteix de les propies experiencies.

Anal itzar situacions no necessariament confl icti
ves ni problematiques, sinó simplement situa
cions quotidianes fruit del creixement deis fills i

Q o
o

filies, de les manifestacions que van aflorant a
cada nova etapa evolutiva, deis interrogants que
ens plantegen i que de vegades no sabem cam
respondre ...

Tat aixo i molt més es pot compartir en els grups
de reflexió per a pares i mares. Aquestes i altres
qúestions poden ser moti u de debat, d'intercanvi
d'experiencies, de formulació d'opinions fona
mentades i, per tant, d'aprenentatge.

A fer de pares se n'apren fent-ne, exercint com a
tals, implicant-s'hi a fans i obrint els ulls a altres
realitats que ens aporten també coneixements en
aquesta apassionant, i alhora, difícil tasca.

M. Gloria Peret ¡Llavera.
Gerent de l'lnstitut Municipal d'Eclucació
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La importancia que es dóna a la infantesa com una
etapa evolutiva crucial pel desenvolupament cog
nitiu i psicosocial deis nens i nenes, és el que fa
que l'Ajuntament potenci', les escoles bressol
municipals. Aquest mateix principi és el que el
condueix, també, a desenvolupar la seva acció
d'integració a les escoles bressol municipals de
nens i nenes amb deficiencies sensorials o físiques.

Aquest principi i el que se'n deriva, és a dir, la
necessitat d'avaluar, incidir i controlar I'evolució
d'aquesta etapa de la infantesa, és el que va fer
que l'Ajuntament es plantegés dotar les escoles
bressol municipals deis recursos humans, profes
sionals i tecnics necessaris per abordar totes
aquel les problematiques que poden apareixer en
I'etapa evolutiva d'l a 3 anys.

Per tal de dur a terme aquesta tasca preventiva,
d'ajut i de suport a aquells nens i nenes amb defi
ciencies i per orientar psicopedagogicament les
mestres, l'Ajuntament va signar un conveni amb
l'lnstitut de Psicologia Evolutiva de L1eida.

Aquest equip d'avaluació i intervenció psico
pedagogica esta format per una psicologa i peda
goga terapeuta, coordinadora de I'equip; i tres
psicologues. Les seves actuacions es troben sota
el marc teorico-practic deis models constructivis
tes del desenvolupament cognitiu.

Els objectius són:

1. Detecció de nens i nenes amb risc evolutiu, per
tal de poder incidir, en aquests primers anys de
vida, tan fonamentals pel seu futur desenvolupa
ment global, en aquelles mancances evolutives
que presenten, amb la finalitat d'aconseguir una
recuperació i normalització d'aquestes, mitjanc;:ant
una intervenció psicopedagogica adequada.

2. El control del desenvolupament de nens i
nenes amb retard evolutiu o amb deficiencia psí-

quica. La intervenció psicopedagogica precoc;:
centrada en la potencialització i fomentació deis
processos cognitius és fonamental per als nens i
nenes amb retard o amb deficiencia evolutiva.

Nivells d'intervenció

Per tal de dur a terme els objectius establerts, I'e
quip d'assessorament i intervenció psicopeda
gogica desenvolupa tres nivells d'intervenció.

• Intervenció directa amb els nens i les nenes:
- Observació directa a I'aula per part de la mes
tra i de la professional de I'equip.
- Avaluació i contrastació de I'avaluació amb les
observacions de la mestra.
- S'estableix un diagnostic psicopedagogic deis
nens i nenes amb risc evolutiu.
- S'elabora i apl ica el programa psicopedagogic.

• Intervenció amb les mestres:
- Orientacions psicopedagogiques concretes pels
nens i nenes que presenten algun tipus de pro
blematica, aquestes orientacions, passen per l'a
plicació de les activitats de I'aula, relació psico
afectiva mestra-nens.
- Assessorament psicopedagogic, I'equip de mes
tres de cada escola bressol, tracta durant el curs
d'analitzar i elaborar estrategies o problematiques
diverses que tenen a veure amb la seva practica.

• Intervenció amb la família:
- Tutories amb els pares i mares a proposta de la
mestra i/o de la membre de l'EAIp, per potenciar
aquel les tutories que són proposades per la família.
- Escola de pares i mares, espai on els pares i les
mares es reuneixen per traetar aquelles qüestions
que els preocupen.

Anna Carbajosa i Peñate. Cap de Secció de I'IME
Gemma Ribera i Ureña. Coordinadora de l'EAIP



La ciutat educa
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camps del saber: pintures, escultures, mUSlca,
art, tradicions, obres urbanístiques o d'equipa
ments, vivendes, monuments, etc.

En parlar d'educació hem de fer-ho en el sentit
ampli del conjunt de facetes que entenem per
educació: tot allo que dóna coneixements, que
ajuda a reflexionar, a integrar i que exigeix
esfor~os a nivell individual Vo col·lectiu. Tenim coneixement de les diferencies de caracter

i comportaments que es donen entre les perso-
Els camps.que s'insereixen en I'educació de les nes, i que es detecten a nivell de pobles, ciutats i
persones són molt variats, com ho són les ves- col·lectius, on les connotacions ideologiques i
sants de la vida de cada individu; comen~antper socials, fins i tot religioses, ens mostren el plura-
la familia que és I'embrió de I'educació human e de la influencia educativa, rica en valors de
el grup que esta a I'entorn d'aquesta, v .n , 'pus, i logicament acompanyada de la servi-
amics, etc. Aquesta primera fase s'ha donat a t - tu umana, tant en el fet positiu com en el nega-
vés de segles d'historia i encara avui conti i . Doncs, sens dubte, I'educació pot ser limita-
vigent. ~ integral, en positiu o en negatiu, pero tot es

re I ctira en el comportament de les persones, ja
L'escola, com a 1I0c de recepció de cone x e només reculls al lo que sembres. Les grans
ments i de convivencia amb altres person, I rencies que es donen a nivell de pobles o ciu-
majoritariament alienes alnostre entorn més 0- ats en tots els nivells del saber, són fruit de la
per, és la segona fase del procés educatiu. IÍaI carencia de mitjans i la manca tradicional d'una
forma i dóna pautes de comportament a tr v.6J . aritat permanent vers la valoració del con-
del descobriment de coneixements nous, d'e u- ¡un.
cació en la convivencia. Fent reflexionar I'al
ne en temes i fets que li permeten anar evolu i - iutat, no és tan sois ciment i blocs de cases,
nant, adquirint unes normes de conducta que n malgrat siguin necessaris per viure, sinó que esta
ampliades a través de tot el procés educatiu~' rada per persones, encabides en diferents
arribar a la universitat i que, juntament a I'apre- c s socials que les envolten i condicionen, ion
nentatge dins de la familia, ens marcara en m . r les estructures burocratiques, molts cops, I'únic
o menor mesura durant tota la vida. aconsegueixen és complicar la troca. Les

~
inistracions han de lIuitar per sortir del seu

Sens dubte, I'altra universitat del coneixem t, aYI ment cercant fórmules que superin antago-
de I'aprenentatge continuat i de la cultura - . es i suspicacies ciutadanes, com fa el movi-
manent és la universitat de la vida, on la influen- ment ve'lnal per transformar la realitat actual. On
cia del grup d'amics, la implicació de I'indi~'i a individualisme, educa en la solidaritat, si hi
en els diferents col·lectius -més o menys pro rs h ssotisme promou el compromís, treballa per
al propi entorn-, els esdeveniments histori o ertir la intransigencia en respecte i toleran-
circumstancials, les actuacions de les institu- la, educant els ciutadans vers un canvi de com-
cions, i tot aixo té la seva incidencia en el procés portaments positius a tots els nivells individuals i
educatiu de tota persona. La influencia educa}iva col·lectius.
de pobles i ciutats la podem constatar en les pet-
jades deixades al Ilarg del temps en amplíssims
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L'educació no acaba en la infantesa, a I'escola o
I'institut, ni tan sois a la universitat. Tots aquests
estaments són academicament basics, pero I'e
ducació i I'aprenentatge permanent formen part
destacada i contínua al lIarg de la vida. La parti
cipació en entitats, en col·lectius on es treballa
per la comunitat, per la solidaritat, on I'únic que
es demana, i s'agraeix, és la voluntat de partici
pació i col·laboració, és "I'altra escola", "I'altra
universitat", que no dóna títols pero sí que dóna
formació humana.

I és significatiu el fet que si en un descampat s'hi
construeix un edifici, tot seguit se'n construeixen
d'altres que inicien una societat ve'lnal que aviat
es converteix en barri que, entre altres necessi
tats, reivindicaran una escola i altres centres edu
catius i, quan aquests ja estan en funcionament,
als únics que no tenen en compte ni les adminis
tracions ni la comunitat educativa a fi de partici
par-hi, és als ve'lns, que foren els primers en
reclamar la presencia del centre educatiu a la
zona.

Els centres educatius, des del parvulari, I'escola,
I'institut o la universitat, han de ser els eixos que
vertebrin I'educació individual i col·lectiva, que
eduquin, en el compromís solidari i en la res
ponsabilitat, tant pares com alumnes, ja que en
I'educació és a partir del coneixement, la refle
xió, la correcció educativa i I'esfor~ avaluat, com
s'aconsegueix integrar les persones en el món del
futur, que s'obrin al seu entorn i que es solidarit
zin amb aquest. I les associacions de ve'ins inten
tem una educació solidaria en les reivindica
cions, en les activitats, en els actes i en les solu
cions de problemes generals, de forma col·lecti
va i solidaria. No pretenem, ni podem pretendre,
que un problema general es solucioni individual
ment, ja que a I'afectar a molts, el més educatiu

és que tots en siguin conscients i es comprome
tin, De fet, a nivell interestatal i mundial, cada
cop més es va cap a respostes conjuntes davant
de problemes específics. Aquesta és una coin
cidencia més, amb la visió solidaria que el movi
ment ve'lnal té, en el rerafons educatiu de la seva
idiosincrasia.

Comissió d'Educació de la Federació d'AAVV.
Escola de Parlicipació Ciuladana



Aules talle~ .Un recurs a tenlr en compte
les au les taller són una experiencia educativa
que es va posar en funcionament durant el curs
escolar 1981-82. Aquests centres van néixer per
donar una sortida a tots aquells joves de 14 a 16
anys que quedaven sense escolaritzar perque no
volien o no podien continuar els estudis, ni
tenien la possibilitat, a causa de I'edat, d'accedir
a un 1I0c de treball.

Així, doncs, podríem dir que I'objectiu fonamen
tal d'aquest tipus de centres és ser un instrument
educatiu prou valid i realista com per poder ser,
de manera oberta, al municipi, i amb caire inte
grador, un pont entre I'escola i el món laboral.

Els continguts de les aules taller podríem resumir
los en els següents blocs:

Tallers: fusteria, hoteleria, metall, mecanlca,
electricitat, fontaneria, costura, arts plastiques i
informa-tica. La finalitat d'aquests tallers és posar
les bases per aprenentatges futurs, desvetllant
predisposicions, estimulant el desenvolupament
manipulador i descobrint noves possibilitats
d'expressió i de creativitat.

Aula: Es prepara i s'avalua els joves per a I'ob
tenció del graduat escolar Vo per millorar el seu
nivell academic i cultural. Es tracta de fer un tre
ball dinamic, amb grups reduHs i amb el tracte el
més individualitzat possible, que faciliti I'atenció •
i I'interes de I'alumne.

Activitats culturals i esportives: Són especial
ment importants per fer "descobrir" a I'alumne el
seu entorn, aconseguir sensibilitzar-Io i motivar
lo cara a la participació ciutadana.
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A qui va adrel=at aquest recurs?

A tols aquells joves de 14 a 16 anys -excepcional
menl de 13 anys- que tenen dificultats en els estu
dis (no els agraden o els costen) i volen fer un apre
nentatge més practic, que els serveixi per orientar
se i preparar-se cara al m6n laboral. De vegades, hi
ha qui associa aquest recurs amb alumnes conduc
luals, quan aquests constitueixen només una mino
ria de I'ampli ventall caracterologic del nostre
alumnat. Sovint passa, pero, que aquell alumne que
a I'escola o a I'institut no podia seguir el ritme deis
seus companys i es dedicava a xerrar o a molestar,
fins a aconseguir ser titllat de problematic; aquí, a
les aules taller, motivat pels tallers i pel tipus d'estu
dis que I'acosten molt més al m6n laboral, mostra
un comportament normal i correcte.

La Reforma educativa ¡les aules taller

Pensem, donat els bons resultats assolits al lIarg
d'aquests disset anys d'existEmcia, que cal aprofi
tar I'experiencia d'aquest recurs i saber-lo adap
tar a la realitat educativa actual.

Creiem que, malgrat tots els esfor~os que facin
els instituts per atendre la diversitat, sempre hi
haura uns alumnes determinats que necessitaran
un recurs diferent que els ofereixi aquell tracta
ment i aquella sortida que difícilment podran tro
bar en altres centres. Sembla ser que les aules
taller -possiblement adaptades a unitats escolars
externes (UEE)- poden ser aquesta sortida, com
ha ha estat fins ara, per aquest tipus d'alumnes.

Volem insistir en el principi de garantia, és a dir,
en que I'orientació i la derivació deis alumnes al
nostre centre ha de fer-se de la manera més pro
fessionalitzada possible; i en la necessitat de dig
nificar al maxim el recurso No podem parlar de les
aules taller o les UEE com a centres disgregadors
que agrupen nens conflictius i/o de risc social.
Hem de parlar de centres especialitzats, amb els
millors professionals i amb els millors recursos,
per ajudar a nois i noies que han fracassat en els
centres ordinaris i mereixen una nova oportunitat
i tota la nostra atenció, per enfrontar-se a un
immediat futur laboral amb prou garanties d'exit.

Actualment a L1eida funcionen dues aules taller
que treballen coordinadament. Al barri de la
Mariola trobem l'Aula Taller Tur6 de Gardeny i al
barri deis Magraners, l'Aula Taller Magraners.
Són centres públics finan~ats per la Generalitat i
l'Ajuntament •

C1aueslre de professors de les aules taller



Escola Esperan~a

L'Escola Esperan<;a és un centre educatiu que
escolaritza alumnes que presenten unes necessi
tats educatives especials de caracter permanents
derivades d'un retard intel·lectual.

Si fem historia de l'Esperan<;a, for<;osament hem
de fer historia de les persones. Des d'aquells que
I'any 1964 amb el seu esfor<; (juntament amb
I'antic "Montepio", després "La Caixa" van enge
gar el que més tard seria un centre públic d'edu
cació especial (i aquí hem de fer esment del Sr.
Josep Eritja i del Dr. Antoni Cambrodí) fins als
centenars de nens i nenes, nois i noies amb
necessitats educatives especial s que han passat
per I'escola durant aquests 34 anys (es diu aviat!).

La consideració de les diferencies existents en
aquest col·lectiu d'alumnes: edats, ritmes d'apre
nentatge, interessos, capacitats cognitives... ens
porta a planificar respostes educatives diferents
amb la intenció d'aconseguir desenvolupar al
maxim les seves capacitats.

Aquest principi ens exigeix anar construint un
centre educatiu dinamic i obert a I'entorn social.

A la practica, aquestes necessitats es tradueixen
en el desenvolupament d'aprenentatges dins i
fora del centre i, per tant, en col·laboració amb
altres entorns educatius. Per tal de fer front a
aquest repte comptem amb el suport de les famí
lies d'aquets alumnes.

La convicció que fonnem alumnes per desenvo
lupar-se en un entorn normalitzat amb altres per
sones, amb i sense discapacitats, ens ha portat a
valorar com a necessaria la col·laboració amb
dife"rents professionals que poden aportar, en els
seus respectius centres, una formació comple
mentaria a la que nosaltres oferim en el nostre
centre.

Per tant, l'escolarització deis alumnes no es
desenvolupa exclusivament a l'Esperan<;a. Així:

- Una part de I'alumnat té una escolaritat combi
nada o compartida, la qual cosa significa que els
aprenentatges els fa a I'escola ordinaria del seu
barri o poble (uns dies a la setmana) i al nostre
centre (la resta de dies).

- O'altres alumnes reben atenció puntual (fisio
terapia, estrategies comunicatives), continuant la
seva escolarització en el centre ordinario

- Els alumnes de més de 16 anys, poden combi
nar els aprenentatges escolars amb la formació
prelaboral mitjan<;ant la incorporació a tallers:
enquadernació, cuina, perruqueria, horticultu
ra ... a carrec de mestres del centre i professionals
externs.

- Els alumnes que han assolit una formació socio
laboral suficient, continuen la seva preparació
fora del centre, mitjan<;ant centres de formació
ocupacional ordinaris.
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L'equip docent que atén els alumnes esta format,
actualment, per:

- Onze mestres d'educació especial, cinc educa
dors especialitzats i un fisioterapeuta (claustre
docent).

- Un equip de monitors que intervenen a temps
parcial (3 h), format per deu persones amb dife
rent formació (mestres d'educació especial, INEF,
especialistes en perruqueria, enquaderanció... ).

La importancia de considerar fonamentals altres
entorns diferents de I'educacional, com els recre
atius o els comunitaris, ens porta a organitzar
activitats o aprofitar aquelles que altres institu
cions organitzen, com natació, teatre, música ...

Considerem molt important la col·/aboració amb les
famílies pel fet que és fora de I'entorn escolar (entorn
familiar, comunitari) on han de posar en practica els
aprenentatges escolars. Les famílies i altres agents
socia/s (monitors d'esplais, esports, professors de
ml'sica...) ens ajudaran a saber si els alumnes són
capa<;os de transferir i generalitzar els aprenentatges.

El centre esta organitzat en 3 nivells anomenats
estadis que vénen a coincidir (amb una diferen
cia de 2 o 3 anys respecte a les edats deis alum
nes deis centres ordinaris) amb I'etapa d'infantil,
primaria i secundaria obligatoria.

Existeixen al tres comissions amb diferents finalitats:
extraescolars, migdia, escolaritat combinada...

Les decisions tecniques sobre els canvis d'em
pla<;ament escolar o altres mesures específiques
compten amb I'orientació i supervisió de la psi
copedagoga de I'EAP, que, igualment, dóna ajut
psicologic als alumnes que ho necessiten.

L'APA té un paper rellevant al Centre. Individual
ment o en col·laboració amb l'Escola organitza:
colonies, escoles de pares, viatges per a pares i
fills, esplais ... Igualment comparteix amb el per
sonal docent del centre responsabilitats en el fun
cionament de diferents serveis i comissions •

C1austre de professors de I'escala Esperan<;a



CoHoquis d'educació
i vida quotidiana

Escola de formació
alllarg de la vida

Inscripció: O reina Municipa (l'Atenció a Ciutaaa,
Institut Municipal d'Educació. Telefon: 700392
Quota: 1.000 ptes.

Taller d'educaeió artística
Coneixement deis colors i
de la pintura de manera
practica. Visualització d'imatges per mitja de la
projecció de vídeos i diapositives.
Dies: 20, 21,23,27,28,30 d'abril / 4 i 5 de maigo
L10c: Casal Social de la Mariola.
Horari: de lOa 12 hores.

Taller de literatura
Desenvolupar el gust per la lectura i la literatura,
veure i treballar les grans possibilitats que tenim
cadascú en el nostre interior com a vivencia per
manifestar els nostres sentiments.
Dies: 20, 27 d'abril /4,18,25 de maig/ 1 de juny.
Horari: de 17 a 19 hores.
L10c: Casal Social de la Mariola.

- Adquisició d'habits.
- Mecanismes i paper de I'autoestima en la for-
mació de la personal ital.
- Educació sexual.
- La relació famí! ia-escola.
- Les escoles de pares i mares.
- Tecniques per a la dinamització de les APA.
- El paper deis pares i mares dins deis consells escolars.

Taller de formaeió personal
Coneixement de si mateix. Es treballaran aspectes
d'autoestima, la seguretat personal i la capacitat
de comunicar-nos amb nosaltres mateixos i amb
les persones del nostre entorn immedial.
Dies: 12, 14, 19, 21,26 i 28 de maigo
Horari: 10 a 12 hores.
L1oc: Casal Social de la Mariola.

Aquest projecte
sorgeix a fi de
recolzar les ini-

ciatives que neixen en els centres i en les matei
xes associacions de pares i mares d'alumnes. Per
dur-Io a terme es compta amb la col·laboració,
mitjan~ant un conveni, de la Federació
d'As iacions de Pares de Catalunya, a través la

legació a L1eida.
<J:éJ ctivitats que es deriven d'aquest projecte

- xe rades i col·loquis que es faran als centres
/"'""",atlus de la ciutat que ho sol·licitin.
~ rades-col·loqui s'organitzaran a través de
~P deis respectius centres, per tant si esteu

interes ats en qualsevol deis temes següents

~
-vos a I'associació del vostre centre.

e proposar qualsevol altre tema educatiu
sigui del vostre intereso

llim
em possibles per a les xerrades-col.loqui

I i'leg, primera c1au de I'educació.
- m duquem els nostres fills?
- A o escencia, etapa difícil.

~
L . ciplina, a casa i a I'escola.

- e s i castigs.
- tes escolars.

ajudar els nostres fills i filies en els seus estudis.

~
Ie tació i tutoria.

~ , ,<1ue vols ser quan siguis gran?
~~ra escolar.

- E ció per al consumo
- La televisió: el convidat de sempre.
- Els pares contra el consum de drogues la
violencia juvenil.
- Alcoholisme i drogoaddicció.
- L'agressivitat deis nostres fills.
- Educar per a la tolerancia.
- L'atenció a la diversital.
- Les vacances, un canvi necessari. Educació per
a I'oci i el temps de lIeure.
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Grups de reflexió
pares i mares
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Ámbits de reflexió ¡deba!

Ceneral

o El meu fill/filla s'esta fent gran, em preocupa.
o No sé com posar límits al meu fi Il/filia.
o Cada dia em costa més de parlar amb el meu
fill/filla.
o Sembla que quan dic alguna
cosa no m'escolta.
o Que passa si dic que no?
o Hi ha una única i bona manera
d'educar els fills/filles?
o Com em sento quan el meu
fill/filla es fa gran?
o Em preocupa si alguna de les
coses que faig pot influir negativa
ment en el meu fill/filla.

Adolescencia

o El meu fill/filla esta canviant
molt rapidament, I'ajudo prou?
o Passa més temps amb els seus
companys que amb nosaltres.
o Em contesta malament, i abans
no ha feja.
o Abans m'ho explicava tot, ara
gairebé no em canta res.
o El meu fill es vol deixar el cabell
lIarg. A mi no m'agrada.
o M'agradaria que el meu fill/filla
fas amic meu.
o Em sento impotent quan no em fa caso
o El meu fill/filla és gairebé un adult. Com em
sento jo?

Senya/s d'alerta

o El meu fill /filla es nega a par
lar deis nous amics que ha fet.

No vol portar-los a casa. Sempre ha havia fet.
o Tot i que mai no m'ha agradat la música que
escoltava, trabo que ara n'escolta de molt més
estranya.

o Ha comen<;:at a tenir problemes
de disciplina a I'escola.
o Ha perdut I'interes que tenia
per les activitats escolars.
o Parla de manera diferent, vol
vestir-se d'una manera totalment
estranya.
o Sempre estava fent esport i ara
de sobte no fa res. Ha perdut tot
I'interes.
o S'esta aprimant massa.
o Quan parlem de temes relacio
nats amb les drogues, es posa a la
defensiva.

Si sou un grup ae pares I mares que us interessa
reflexionar conjuntament amb I'ajut d'un coor
dinador, podeu adre<;:ar-vos a l'lnstitut
d'Educació Ramon Barrull. Tel. 700392
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