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Tu tries:
Em llegeixes o no em llegeixes?

Blanc o negre, carn o peix, ciències o lletres, mig buit o mig ple,
sortim o ens quedem, l’estimo o
no l’estimo? Triar escola, triar
parella, triar casa, triar carrera, triar el meu propi futur.
I ara què faig? Has de decidir, no
pots esperar que els altres decideixin per tu!
De la meva època d’estudiant recordo
una de les classes de filosofia on se’ns
presentava la visió d’uns deterministes grecs del segle III aC, els estoics.
Els estoics concebien el món des de
la base que aquest està governat per
una llei universal que determina el
destí de tot allò que s’hi esdevé, per
tant també l’ésser humà està limitat
per un destí inexorable que no pot
controlar i davant del qual només pot
resignar-se. Aquesta idea als 18 anys,
un moment personal on sovint ens
fem grans preguntes que ens obren
les portes a la construcció de la nostra pròpia identitat, em va remoure
molts pensaments i inquietuds. Avui
ja des de la distància, tinc clar que no
sé si el meu destí està predeterminat
però puc assegurar que si és així el
meu destí ha estat i continua estant
permanentment impregnat de tries,
que cada dia em fan creure el contrari. Ortega i Gasset va fer famosa la
cita de “jo soc jo i les meves circumstàncies”. M’atreviria a dir que jo
sóc jo i totes les tries que he fet fins
aquest mateix instant. El que si que
m’ha permès identificar l’experièn-

cia és que no tots percebem el procés
de tria de la mateixa manera. Algunes
persones s’encallen davant l’elecció,
divagant infinitament entre les opcions a escollir, ponderant pros i contres d’una i altra, sense acabar mai de
prendre una decisió. D’altres decideixen, però una vegada fet el pas,
s’embussen interrogant-se sobre si
no hauran pres l’opció equivocada. I
els més afortunats al meu entendre,
aquells que una vegada decidits ja no
miren més enrere, són els qui concentren els seus esforços en abordar la decisió presa.
Però en la simbiosi entre la psicologia i l’educació el més interessant no
és analitzar com som sinó preguntar-se com l’experiència pròpia ha
modelat el que som avui. En aquesta
anàlisi l’escola ha de reflexionar
sobre com ha de configurar el seu
projecte per oferir un futur més plaent i amb més garanties per tal que
els seus alumnes puguin abordar el
propi destí. I és en aquest punt on cal
preguntar-se si realment l’escola ha
de contemplar el valor de la tria dins
de la seva programació educativa. El
principal problema és que l’actual
sistema educatiu va ser dissenyat,
concebut i estructurat per una època
diferent. Va ser concebut en la cultura intel·lectual de la il·lustració i
en les circumstàncies econòmiques
de la revolució industrial. I el més
preocupant és veure com avui la
classe política encara desenvolupa

Eduquem els fills
per a fer-se grans
Els nens (de 3 a 8 anys)
i la presa de decisions
lleis educatives basades en un món
que ja no existeix, amb la intencionada voluntat de controlar el destí
dels futurs ciutadans de ple dret de
la nostra societat. Com sabeu, tradicionalment l’escola no ha estat un
espai on es consideri el procés de
tria, sinó que s’ha basat en un model
més manufacturat de l’aprenentatge
on algú: la institució, el mestre o
altres poders fàctics ja han decidit
per l’alumne. Aquest model aparentment antic encara té una forta penetració en l’educació del nostre país.
Una escola igual per a tothom on
algú triarà per nosaltres. Encara avui
a les escoles pesa més el no copiïs,
del coopera, el respon, del fes tu les
preguntes, el fes això, del pregunta’t
com ho fas. Personalment sóc dels
que volen portar a terme els seus
somnis i no els somnis dels altres i
sota aquest perspectiva també crec
en una escola on l’alumnat sigui part
activa del seu procés d’aprenentatge,
on l’alumnat aprengui a triar i a gestionar les conseqüències de la tria
feta. Afortunadament el món educatiu està en un estadi de reconeixement d’un canvi de paradigma on
la formació de la creativitat, l’elecció, l’establiment de criteris propis
o l’autonomia i la responsabilitat
han de ser elements molt imbricats
en el desenvolupament essencial
de l’ésser humà per a poder disposar d’eines suficients per afrontar
un món canviant, dinàmic i amb
nombrosos referents de baixa qua-

litat. Quan abans anàvem a l’escola
se’ns deia que si treballàvem fort i
tot ens anava bé obtindríem un títol
universitari que més endavant ens
permetria trobar una feina que potser ens duraria tota la vida. La realitat de la societat actual reclama una
concepció del món diferent i conseqüentment una educació diferent.
Una educació que fomenti el procés
de tria com element cabdal del desenvolupament cognitiu dels nostres
alumnes. L’escola ja no pot fomentar
ni un aprenentatge ni un pensament
lineal ni convergent sinó que ha
de desenvolupar l’habilitat de veure
moltes possibles respostes a una
mateixa pregunta.
Triar o no triar, aquesta és la qüestió. I en aquest número de Sak de
lletres, on es veu que la tria hi té un
paper important, hem volgut presentar un recull d’experiències que
es converteixen en una intencionalitat educativa.
Una declaració d’intencions on
el més important és que aquests
processos degotegin l’escola i que,
amb l’acompanyament dels docents,
els infants i joves puguin anar construint una personalitat, una manera
de fer i en definitiva una manera de
triar la seva pròpia existència.
Jordi Musons i Mas
Director de l’Escola Sadako

“Em dic Joan, tinc 17 anys i no sé triar
què vull estudiar.
Bé, és que fins ara mai no m’havia
calgut decidir res...”
· Als 5 anys, en Joan es trobava, màgicament, la bata a la
motxilla.
· Als 10 anys, li deien quan s’havia de dutxar.
· Als 13 esperava a endreçar l’habitació a què li manessin
els pares.
· I als 17 es troba que ha de pensar i decidir per primer cop,
tot sol, sense saber com fer-ho.
La millor manera d’ajudar els nostres fills a prendre decisions és començar des de petits, per saber triar les opcions de vida més adequades tant ara com més endavant.
Què guanyen els nens de participar
a la presa de decisions?
Creixen com a persones, ja que:
· Se senten útils i part important de la família/grup: la clau de l’autoestima i de la felicitat.
· Aprenen a buscar alternatives i a preveure les conseqüències de
les decisions.
· Aprenen a equivocar-se.
· Aprenen a defensar les seves idees, i a tenir la confiança per saber
dir “no” quan calgui (vital de cara a l’adolescència).
Com els podem ajudar?
“TV o recollir?” El primer pas és tenir clar en quins temes poden
i en quins no poden participar de la decisió. Podem començar amb
temes que els afectin directament, de poc risc, però que tinguin un
cert repte per al nen. I donar-los opcions tancades per triar.
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Exemples:
- Prefereixes recollir ara l’habitació i a les 7 veure la
TV, o fer a l’inrevés?
- Vols menjar Nutella per esmorzar o la reservem per
a berenar?
- Véns avui al súper i m’ajudes a triar el sopar, o et quedes a casa i el trio jo?
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“Espera un moment...” Normalment, davant d’una
decisió haurem de frenar-los primer, perquè solen
buscar la gratificació immediata.
“Què passa si mirem la TV ara? I si ho fem més
tard?” A continuació podem preguntar-los quines són
les conseqüències de cada alternativa, i fer-los pensar
una mica. Conforme es fan grans, els animarem a trobar
més alternatives possibles.
“Així doncs, què faràs?” Un cop analitzat què passaria
després, ja poden decidir. Atenció! Recordem que hem
de respectar la seva decisió encara que no la considerem
perfecta... És important tenir en ment que l’important
no és si es dutxa abans o després de sopar, sinó que practiqui la presa de decisions, la planificació del temps, que
analitzi possibilitats, que agafi compromisos,... cadascú
en base a la seva edat. Són habilitats que els acompanyaran tota la vida.
“Ara ja toca tancar la TV i recollir, tal i com has decidit” Després deixem que en visquin les conseqüències,
encara que no els agradin... I celebrem quan les coses
surtin bé (“Felicitats, filla!”) i aprenem quan es torcin
(“Què farem diferent la propera vegada?”).
Què ens pot frenar com a pares?
Els pares i mares som els reis en trobar excuses, i a
més, que sonin creïbles...
“Són massa petits per decidir”. Nens petits, decisions petites. Nens grans, decisions grans. Mai és massa
aviat per començar.
“I si s’equivoquen? Pobrissons, no cal que pateixin”.
No podrem protegir-los sempre: els estaríem negant
experiències vitals que els enriqueixen i permeten
fer-se grans. O preferim tenir-los a casa fins als 40?
“Ja trio jo perquè, si no, no acabarem mai...”. Com
que sempre anem amb presses, mai serà bon moment
per començar. On millor invertir el temps que en el
creixement dels nostres fills?
Personalment prefereixo que els adolescents amb els
quals treballo, com el Joan de l’exemple, posin la seva
energia en estudiar i relacionar-se de manera sana, i no
en donar voltes a decisions que no saben per on agafar.
I aquí els pares podem ajudar-los moltíssim formant-los
en la responsabilitat de decidir des de ben petits.
Carles Ventura
Pare de l’Emma, i Coach de Joves i Famílies / www.carlesventura.com

Uneix-te a la
xarxa de Sadako!
Davant la situació actual de crisi econòmica que
d’alguna o altra manera ens afecta a tots, i amb la
voluntat d’unificar esforços i crear sinergies, s’ha
decidit engegar una iniciativa que pugui ser d’utilitat per a les famílies de l’escola des del punt de vista
professional.
Es tracta del Networking Sadako, una secció dins
el web de l’escola on s’aniran publicant empreses,
botigues o ofertes de serveis que vulguin oferir
famílies de l’escola. També se’n farà rotativament
publicitat a la revista o blocs de l’escola. És una
aposta pel consum de proximitat i el suport a totes
la famílies de Sadako.
Podeu trobar més informació a:
www.escolasadako.cat/networking-sadako

Què ens va portar a
treballar per projectes

Quan vaig entrar a l’escola, ja fa una pila d’anys,
es treballava per centres d’interès. Els mestres
proposaven un tema que es pensava que seria
interessant per als nens i durant quinze dies o
tres setmanes anaven fent activitats on es desenvolupaven les diferents àrees. Eren aprenentatges tancats, es partia del que proposava la mestra
sense tenir en compte el que ja sabien els alumnes. Així i tot, era una manera de treballar més
oberta que en d’altres centres, que seguien un llibre de fitxes i no experimentaven gens, en canvi
nosaltres ja fèiem racons i sortides per anar complementant els centres d’interès.
Recordo que un dia ens van venir a explicar el projecte
de filosofia 3/18 i més tard vam fer la formació. Tot era
per a grans, però ens va agradar molt la manera de
treballar amb els nens, de fer reflexionar, d’anar més
enllà, de creure en les capacitats dels alumnes…. Al
cap d’uns anys van crear materials per als petits i vam
fer la formació específica. Crec que va ser simultani
el moment en què vam començar a conèixer la teoria
dels projectes i ens vam començar a animar, ens vam
formar, vam parlar amb gent que ja treballava així, i
mica en mica ens vam anar engrescant i vam anar fent
un emmetxat de les dues maneres de treballar.
Va coincidir també que vam inaugurar l’escola petita i
vam dissenyar uns racons lliures, barrejant tots els alumnes d’educació infantil, crec que vam ser bastant pioners.
Volíem que cada un dels alumnes triés a quin espai volia
estar i què li venia de gust fer, què volia investigar.
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Aquests tres fets van marcar la direcció que hem anat
seguint fins ara,i ens han portat a fer cada vegada uns
projectes més rics i elaborats on els protagonistes són
els alumnes. Cada mestra es posa el seu llistó volent
fer que cada projecte sigui millor que l’anterior.
Cada any ens anem qüestionant “Per què fem projectes?”
“Continua valent la pena? Què ens aporta? L’equip de mestres ha anat canviant però seguim estant d’acord en què no
podríem treballar d’una altra manera. Per què?”
Perquè partim dels interessos dels nens i d’una
manera democràtica.
Perquè es creen comunitats de recerca on cada
alumne és i se sent important.
Perquè es potencien tots els alumnes .
Perquè afavoreixen els diferents ritmes de treball.
Perquè es treballen totes les capacitats .
Perquè afavoreix l’esperit crític dels alumnes i també
l’autonomia.
Perquè ens ajuda a autoavaluar-nos.
Perquè es va aprenent d’una manera ordenada i fa
que s’estructurin més les idees.
Perquè donem més importància als procediments
que als continguts. Els nens i els mestres ens ho passem millor aprenent conjuntament.

...
I segur que encara podríem trobar més raons.
Assumpta Valls
Tutora d’Educació Infantil 5
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La tria
dels delegats
i les delegades
-

És avui, no?
Sí, a tres quarts de tres!
On farem la reunió?
A la biblioteca! Ens trobarem al
vestíbul de l’escola, com sempre!
Comencen a venir delegats i delegades. Repassem qui falta.
- Anem a buscar els delegats i
delegades a les classes?
- Sí , 6è aneu a 1r i 2n; 5è, aneu a
3r i 4t.
- Els diem que portin la llibreta, no?
- Sí, sí, la llibreta de reunions de
delegats i el llapis o algun estri
per escriure.
Una nova reunió de delegats/es de
primària és a punt de començar. I els
d’ ESO, on són? Segur que es deuen
haver trobat a l’aula de desdoblament, al tercer pis... Fa un moment
eren davant de la sala de professors.
Tots els delegats i delegades, doncs,
són a punt d’exercir el seu càrrec.

L’escola, des de la seva fundació, s’ha
vertebrat des de l’esperit democràtic i, per tant, també des de la participació. Amb l’objectiu de mantenir
vius aquests valors definidors de la
manera de ser i fer de l’escola Sadako,
d’un temps ençà, en la reflexió pedagògica a l’escola, hi ha tingut un pes
específic aquest àmbit de què parlem:
el nivell de participació tant en relació amb les famílies, com amb l’alumnat. L’objectiu que ha presidit aquest
treball en el si dels equips sempre ha
estat l’increment de les vies de participació dels alumnes i llurs famílies
en la vida d’escola, com a sinònim
de coneixement, confiança, enriquiment i, per tant, respecte.
L’existència dels delegats i delegades en tots els cursos de primària i
secundària és una mostra clara i viva
d’una via de comunicació real entre
l’alumnat i l’escola. Sempre s’hi ha
buscat la col·laboració, el parer tant
dels nens i nenes com dels joves d’
ESO, per tal de millorar el dia a dia
a l’escola, tant en relació a la convivència, com per a la bona evolució
acadèmica dels nois i noies, sobretot
quan ja són més grans.
Esdevenir delegat o delegada suposa
una responsabilitat important i així
ho valorem des d’escola. És per això
que la tria segueix un procés ben
definit, a fi que el delegat/a pugui
representar els seus companys/es
com es mereixen. És a dir, des de
la voluntat de construir, de sumar
esforços, de participar i aportar el
gra de sorra per compartir, afegir,
polir, corregir o reflexionar sobre els
temes que apareguin a la diferents

Juntes de Delegats/es que es convoquen. com a mínim, una cada trimestre, són valors que a través d’aquesta
via van formant part de la vida dels
nostres alumnes des de ben petits.

“L’existència dels
delegats i delegades
és una mostra clara
i viva d’una via de
comunicació real entre
l’alumnat i l’escola”
El procés de reflexió previ a la tria
dels delegats/es es fonamenta en
la revisió dels trets que ha de tenir
un bon delegat/a per desenvolupar
amb èxit la seva funció, sempre de
manera adequada a l’edat de l’alumnat. El treball tutorial garantirà que
els representants de cada classe no
siguin escollits des de la improvisació, per la qual cosa, a tall d’exemple
i sobretot a l’etapa de secundària, es
debat quines característiques fonamentals ha de tenir un delegat/a:
“Creieu que ha de defensar els interessos de tothom?”, “Ha de saber
escoltar atentament?”, ”Ha de saber
argumentar correctament?”, “Ha de
ser comprensiu, tolerant?”, “Ha de
saber treballar en grup?”, “Ha de ser
just?”... Entre molts altres aspectes
que segur que sabríeu concretar, tant
per a petits com per als més grans.
Hem fet referència a les Juntes de
Delegats. Des que hi ha delegats/es
de les classes, com hem apuntat, fem
una trobada trimestral de tots els
representants, tant de primària com
de secundària. És una estona d’una
hora aproximadament on cada pare-

lla de delegats/es pot fer el paper
per al qual ha estat escollida. Hi ha
dos delegats/es per classe des de
cicle inicial fins a l’ESO, tret del cicle
superior de primària, en què n’hi ha
tres (un de reserva per trimestre).
Aquestes trobades dels delegats/es
amb el coordinador/a de l’etapa permeten que els representants desenvolupin el seu rol com estava previst,
d’acord amb la seva edat i els ets i uts
de cada etapa. De tant en tant, es fan
altres reunions que són amb els delegats/des del cicle, quan els temes a
tractar són més específics. En el cas de
primària, per exemple, quan cal decidir quins seran els dibuixos per posar
als WC del pati, que se n’encarreguen
els nens/es del CI, les olimpíades de
CM, o els tallers que volen organitzar
al CS. Pel que fa als més grans, són els
mateixos delegats els qui reclamen
que les Juntes de Delegats/es siguin
amb tots els representants de l’ ESO,
per bé que també és profitós poder
tractar alguns aspectes des de la perspectiva del cicle, com l’arribada a
l’ESO, o el canvi que suposa el pas del
primer cicle al segon cicle.
Les Juntes de Delegats/es són la via
idònia de comunicació entre l’alumnat dels diversos cursos i l’escola. I
encara aniríem més enllà. En les dues
etapes, però especialment a l’ESO,
permeten que els delegats més grans
de l’escola transmetin la seva experiència als seus companys de cursos
inferiors. En tant que delegats, però
també com a alumnes que han seguit
el seu mateix camí, els poden aconsellar de manera potser més directa
que els mateixos mestres.

Quan els delegats/des es troben per
primera vegada, el primer tema a
tractar és la importància de ser delegats, què vol dir ser representant de
tota una classe, les responsabilitats
que implica i, sobretot, el valor de
tenir una manera de poder participar en el funcionament de l’escola,
com a alumnes.

“Esdevenir delegat
o delegada suposa
una responsabilitat
important i així ho
valorem des d’escola.”
Les sessions de reunió de delegats
són estones molt especials pel clima
que es crea. Per una banda els nens
i nenes se senten importants pel fet
de ser els representants del seu grupclasse, per l’altra, a vegades, estan
una mica nerviosos per si sabran fer
la feina que se’ls demana, si ho anotaran prou bé a la llibreta de delegats,
si ho sabran explicar després. També
es viuen moments màgics de relació
entre grans i petits, de respecte per
explicar-se amb la màxima claredat o per saber escoltar amb molta
paciència... En el cas dels més grans,
demostren una maduresa i una
voluntat de col·laboració que és producte de la seva trajectòria a escola
curs rere curs. El respecte entre tots
els representants, la mesura en les
seves intervencions, els arguments
que aporten els diferents delegats
i delegades, així com la possibilitat
de guiar-los per tal de millorar en
la seva tasca com a representants
ens emmenen a seguir treballant en
aquesta mateixa direcció.

Una de les fites més importants assolides en aquests últims anys a l’etapa
de primària en relació a la participació de l’alumnat i al paper dels
delegats a l’escola, és la convocatòria
de la primera assemblea d’alumnes
de primària, el curs 2011-2012. En
aquesta primera trobada es va decidir que es volia fer una assemblea
cada curs. A l’assemblea de principi
del curs 2012-2013 es va votar a favor
de fer un “taller-activitat” de tot el
cicle, als cicles mitjà i superior. És
clar, doncs, que encara tenim molta
feina a fer entre els delegats d’ESO i
tots els alumnes que representen per
tal de seguir el camí iniciat a l’etapa
de primària.
Feta aquesta pinzellada breu de
la vida dels delegats/es a l’escola,
creiem que no descobrirem res de
nou si diem que a Sadako tenim,
entre altres objectius, el d’aconseguir que els nostres alumnes se sentin una part important de l’escola, on
volem que trobin vies de comunicació i de participació. Fer de delegats
és una de les maneres de fer efectiu
aquest objectiu. Volem que cada curs
que passa els nens i nenes sentin una
mica més seva l’escola i que trobin a
l’escola allò que els permeti sentir-se
en un lloc agradable, acollidor, arrecerat..., com ho pot ser casa seva.
Dolors Ylla
Coordinadora d’Educació Primària
Aleix LLop
Coordinador d’Educació Secundària
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La tria del nom
de la geganta
Com ens direm?
Una decisió diferent
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Des que tenim la nostra geganta
ens acompanya en totes les activitats que estem organitzant.
Vàrem fer la seva presentació oficial
el darrer Mercat de Calaf. A partir
d’aquell moment vam obrir un procés per a fer la tria del seu nom. Es
va col.locar una bústia a l’entrada,
al costat de la geganta i cada grup va
dipositar el nom que havien triat a la
classe. Després amb els noms escollits per cada curs, es va fer un formulari digital i es va iniciar un procés de votació, els més petits a través
del bloc, juntament amb les seves
famílies i els més grans per correu
electrònic. Finalment el nom més
votat va ser...

Gegantona!
Marga Minguell
Professora de Llengües d’Educació
Primaria i Secundària

Triar el nom de la classe és sempre un moment molt important quan comença un nou curs
escolar. Els alumnes arriben a
l’escola amb la il·lusió de retrobar-se amb els companys i amb
el neguit de no saber què els
depararà el futur. A més a més,
a l’Escola Sadako es produeix
una barreja de grups quan hi ha
un canvi de cicle, i és per això
que els nous alumnes de tercer
de primària comencen el curs
amb nous reptes a nivell de reubicació social dins del grup.
Al cap d’uns dies, comencen a fer-se
visibles les relacions més estables
a nivell de joc, les col·laboracions
més profitoses en el treball escolar, i els moviments de lideratge del
grup que, en conjunt, estan començant a modelar la identitat del nou
grup classe. Només falta una cosa,
un nom que els identifiqui. Però
no un nom qualsevol, sinó un nom
que els agradi, que tingui un significat especial per a ells i, sobretot,
que se’l sentin seu, que l’hagin triat
ells en una de les primeres decisions que prendran tots junts al llarg
del curs.
El curs 2012/2013, el tema del
nom de la classe girava al voltant
de les tradicions catalanes. És per
això que vam dedicar algunes sessions a activar els coneixements

previs dels alumnes, a recordar
el vocabulari i els aspectes de la
nostra cultura que coneixien per
tal de posar-los en comú.
En aquest moment els infants
comencen a identificar i a recordar noms de les activitats culturals catalanes i comença el vall
de paraules. A la pissarra, s’escriuen els primers noms. Cada nen
diu la seva, tothom pot aportar el
nom que li sembla que podria ser
el nom de la seva classe. Darrere
de cada paraula escrita hi ha una
història, la que l’alumne argumenta responent a la pregunta:
“Per què creus que aquest podria
ser el nom de la nostra classe? Què
significa per a tu?”
Sense adonar-nos-en, fem un viatge
molt interessant per la nostra cultura, identificant en veu dels infants
allò que és important per a ells.
Quan els nens i nenes ja han dit
tots aquells noms que voldrien
com a nom del seu grup de companys, i després d’haver parlat del
significat d’aquests noms i d’haver raonat perquè volen dir-se
d’aquesta manera, cal seleccionar-ne un per a cada classe.
La primera intenció dels alumnes és votar i escollir-ne un per
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majoria, però arran de la conversa sorgeix la idea d’arribar a un
acord, escollir el nom per consens
i no per majoria. Per fer això, haurem d’anar parlant i argumentant
raons que ens indiquin que alguns
són més indicats que d’altres, i
haurem d’anar reduint el llistat
progressivament.
Una situació molt interessant que
es dóna en el procés de selecció
per consens és que els alumnes van
fent seu tot el llistat. Assumeixen la
responsabilitat d’escollir un nom
entre tots aquells, desapareixent el
sentit de propietat del que cadascun ha proposat. Ja no es tracta que
surti el meu nom o el del meu amic,
sinó d’escoltar i donar motius per
esbrinar quin serà el millor nom.
Les primeres dinàmiques són petites reunions en grup on s’anoten
els arguments. Aquests grups van
rotant, de manera que no sempre
són els mateixos alumnes els que
discuteixen. La finalitat és poder
verbalitzar arguments a favor i en
contra de cada nom per tal de fer
votacions successives que vagin
reduint el llistat de noms. La qüestió més important després de cada
votació és que tots acordin quins
són els noms més representatius
que han de seguir a la pissarra.
Aviat la llista es fa molt curta.

La fase final per tal d’escollir un
nom per a cada classe ha de passar
un petit filtre. Cal enviar alguns
alumnes a “espiar” els noms que
podrien sortir als altres grups de
cicle mitjà..., no voldríem pas que
dues classes es diguessin igual!

“arran de la
conversa sorgeix
la idea d’arribar a
un acord, escollir
el nom per consens
i no per majoria”

per a ells que, en ocasions, ells
mateixos s’impliquen personalment o impliquen algun familiar
pel fet de tenir relació directa amb
el nom escollit. Aquest any, un
alumne ens va explicar com feien
ballar el drac al seu grup de diables
i ens va portar la roba ignífuga perquè la poguéssim tocar. Va ser una
sessió de tancament fantàstica.

A partir d’aquest moment caldrà
dedicar algunes sessions a comentar el significat d’aquests noms des
de les diferents àrees. Els infants
volen saber què vol dir, què significa i quina transcendència va
tenir en la història de Catalunya el
nom escollit. Molts aporten informacions, articles, programes de
la festa major, fotografies i tot de
documentació relacionada amb els
dracs i amb els trabucaires.

El nom de la classe és, per als alumnes, el primer pas cap a una identitat
conjunta, un símbol que els marcarà
la representació i la visibilitat com
a grup en moltes de les activitats
escolars. A més, també és un punt
de partida d’una de les dinàmiques
que impregnarà el dia a dia de la
vida escolar, la presa de decisions.
Dialogant, argumentant, escoltant
altres punts de vista i decidint tots
junts per consens, els infants desenvoluparan dos dels aspectes fonamentals que marquen el creixement
de la seva intel.ligència emocional: el
sentit crític inherent a l’autoconeixement, i la capacitat d’escoltar i d’empatitzar amb els altres com a base de
la intel.ligència interpersonal. En
aquest sentit, la presa de decisions a
l’aula esdevé una estratègia didàctica
fantàstica per afavorir les competències de l’alumnat.

El nom de la classe és el punt de
partida d’un sentiment de pertinença al grup. És tant important

Elisabeth Guitart i Jordi Bermúdez
Tutors de 3r d’Educació Primària

Finalment, cada classe de tercer
per separat decideix quin serà el
nom que els acompanyarà al llarg
de tot el curs: els Trabucaires (3r
A) i els Dracs (3r B).
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Orientar per apoderar

Diu el DIEC* que orientar és informar (algú) de l’estat d’un afer, d’un
negoci, etc...., perquè sàpiga manejar-s’hi. En el fons sembla que es
tracta només de conèixer la informació necessària per prendre la
millor decisió, la més coherent als
propis objectius. Nosaltres, els sotasignats, creiem que cal ampliar la
semàntica de la paraula per incloure a més de la informació, la competència d’aprendre a decidir.
Evidentment, a l’Escola, bona
part de la nostra feina com a
educadors consisteix en orientar. A poc que hi pensem,
ens adonarem que es tracta
d’una paraula prou pertinent
per definir-nos, perquè orientar vol dir apoderar, vol dir
donar criteris perquè l’educand prengui, finalment, de
forma lliure, la decisió final
sobre allò que haurà d’afectar-lo. S’intueix que l’orientació és, vista així, una tasca
delicada i subtil, carregada de
sentit, en benefici de la persona que la rep. També és el
repte per a qui la dóna de posar-se en la pell de l’altre, de
no barrejar-hi les pròpies opcions. L’orientació parteix de
la necessitat de decidir i de la
desorientació que es produeix
en tota decisió complexa quan
no hi ha una alternativa clara,

quan la balança no es decanta amb
facilitat perquè hi ha pros i contres
que posen en perill la seva estabilitat i no permeten albirar una resposta clara.
A 4t d’ESO finalitza una etapa i cal
avançar en altres direccions. Acaba l’estada dels alumnes a l’Escola.
Sembla que els camins estan clars
però amb això no està dita la dar-

rera paraula. Hem d’analitzar els
propis caminants, llurs voluntats
i capacitats, llurs pors i il·lusions-,
el seu context i la seva motivació
per dissenyar una ruta que acabarà
sent única i exclusiva. Com podem
fer-ho amb el màxim encert?
El Projecte d’Acció Tutorial (en
endavant el PAT) de 4t d’ESO preveu una seqüència de treball que
permeti dissenyar per a cada
noi i noia, conjuntament i
amb la família, el millor itinerari possible, la millor ruta
disponible, de forma que encaixi amb el desig i la realitat
de cadascun d’ells. Aquesta
seqüència parteix del propi
alumne/a i família, per avançar en l’anàlisi dels estudis
disponibles i tancar-se amb
la decisió final i l’execució
dels passos per dur-la a terme. Paral·lelament, es fa un
treball amb les famílies per
dissenyar la millor proposta
d’estudis i centre escolar. En
síntesi, de forma ordenada,
els passos de la seqüència són
els següents:

1

L’orientació professional
s’inicia amb una visita a
Barcelona Activa. Segons
es diu en la seva plana web,
Barcelona Activa és “l’organització executora de les po-

lítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona. La seva missió
consisteix en ser l’organització de referència al servei
de les polítiques de suport
a l’empresa, a la creació
d’ocupació i a la projecció
internacional de Barcelona
com un entorn excel·lent
per a l’activitat econòmica
i el progrés social” (www.
barcelonactiva.cat). Dins
d’aquesta tasca, realitza diversos cursos i tallers per
promoure l’orientació laboral i l’ocupació. Nosaltres,
amb els alumnes, realitzem
un taller anomenat “Interessos professionals”que té
per objectiu que els nois i
noies identifiquin aquests
interessos i s’informin dels
estudis i professions que
més s’hi adiuen.

per tal que acompleixin el
grau de continuïtat i canvi
necessari per cloure tot el
treball fet amb els alumnes. Aquests centres organitzen Jornades de Portes
Obertes a les quals assistiran les famílies juntament
amb l’alumne/a-, per tal
de conèixer el Projecte de
Centre i poder jutjar raonablement la idoneïtat de la
seva decisió.

5

Finalment, el tutor es
reunirà amb les famílies
o alumnes que així li ho
requereixin, per afinar
i individualitzar els criteris de tria de centre
i estudis, de forma que
els interessats (família i
alumne/a) comptin amb
totes les variables possibles a l’hora de fer la tria i
executar-la.

2

Com que la majoria del
nostre alumnat –estadísticament parlant– acabarà
cursant estudis universitaris, fem una visita al
Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona,
on un estudiant voluntari
ens mostra els diferents
edificis del campus. Es fa un
recorregut amb autocar que
conclou amb una xerrada
on s’exposen els passos per
arribar a la Universitat i la
diversitat d’estudis que s’hi
cursen.

3

El procés descrit s’acaba
amb l’anàlisi, per part de
l’Escola, de les decisions
preses i l’èxit o fracàs de les
mateixes. El curs posterior
es verificarà i avaluarà la
decisió amb una visita dels
tutors als centres que acullen un nombre significatiu
d’exalumnes, a fi de conèixer la seva adaptació i situació, així com la idoneïtat
i continuïtat de la decisió
presa a l’Escola.

A fi que l’orientació tingui el punt
de testimoniatge i emoció que formen part de qualsevol procés de
decisió, en les setmanes d’orientació el PAT proposa l’organització
de dues trobades, amb pares i
exalumnes, que expliquen respectivament les seves trajectòries professionals i escolars
(amb els èxits i fracassos, decisions i reorientacions...). Cada una
d’aquestes trobades es tanca amb
un debat on l’alumnat de 4t d’ESO
pregunta i comenta sobre les experiències vitals que els han estat

presentades. L’assistència de pares
i exalumnes és voluntària i pactada
amb els seus termes i objectius
amb els tutors de 4t d’ESO.

4

Al mateix temps, l’Escola organitza una trobada amb les famílies i els tutors del curs, on la
Direcció de l’Escola exposa les
propostes d’estudis i centres
que es recomanen com a més
adequats per continuar els estudis
de l’alumnat de 4t d’ESO. Es tracta
de centres que l’Escola coneix,
ha estudiat i analitzat amb detall

Quan les decisions, així
consolidades, donen lloc a la satisfacció d’haver encertat en la ruta
marcada, es produeix una profunda
satisfacció. Quan ha calgut revisar
la decisió presa i reorientar-la, s’ha
observat, igualment, que sovint un
error és el pas previ que cal donar
per arribar a l’encert definitiu. I
que tots, encerts i errors ensenyen
i eduquen.
James Ward i Jordi Nomen
Tutors de 4t d’Educació Secundària
*DIEC: Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
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Visions polièdriques
Elecció PDR 2013-2014
Lluis Bogunya • Marina Massons • Alex Spriggs • Bernat Riu
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El projecte de recerca (PDR), que es desenvolupa
a 4t d’ESO, consta d’ una sèrie de tasques que es
poden construir a partir de situacions, problemes
o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat ha
de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar
el mètode de resolució, integrar informació procedent de diferents fonts i, finalment, arribar a
unes conclusions argumentades.
El tema del treball és escollit pels alumnes d’acord
amb el professor i dins del marc de l’itinerari triat.
El projecte dura aproximadament 30 hores a l’escola,
com a màxim al llarg d’un trimestre i mig, depenent de
l’horari i el calendari de cada grup.
Els primers dies es treballa amb el professor a l’aula,
alguns models i alguns conceptes necessaris. Després
cada grup continua pel seu compte, mantenint les trobades setmanals (els dijous) de seguiment amb el professor.
Els últims dies es destinen a les presentacions orals.

Les emocions
Tinc curiositat per saber el perquè de les emocions i la
justificació que expliqui que en dos moments diferents
tingui la mateixa reacció. González, Aina
Psicologia infantil
Jo he escollit el tema del treball de recerca entorn una
mica a la idea que tinc per poder treballar de cara al meu
futur. He escollit un tema que em pugui agradar ja que és
un treball llarg i complicat de realitzar i si no t’agrada el
tema es pot fer molt complicat de realitzar. Griega, Nina
La vista. Oftalmologia
Perquè la informació la tinc molt a l’abast ja que el meu
pare treballa en l’àmbit al qual vull ambientar el projecte. Descartant altres possibilitats que tenia he arribat
a aquesta. M’interessa el tema. Cardoner, Emma

Durant el procés del treball, periòdicament cada grup
ha de presentar la feina feta fins aquell moment i la
previsió de feina per als següents dies. Al final del procés s’ha de presentar un treball escrit i fer una exposició oral.

Robòtica
He escollit la robòtica ja que és un tema que sempre m’ha encuriosit . Em vaig decantar per aquest
veient un capítol de “Big Bangteory” i vaig pensar:
-Jo soc capaç de construir un robot?- i vaig decidir
provar-ho triant aquest tema per al meu treball de
recerca. A més en l’àmbit de la robòtica el meu pare
em pot ajudar. Faura, Maria

A continuació teniu unes opinions dels alumnes del
perquè han escollit el seu treball.

Les emocions
Perquè m’agrada i m’ha semblat interessant. Bartés, Mireia

Millora en la mobilitat a Barcelona
Perquè encara hi ha coses a millorar d’aquesta ciutat.
Bogunyà, Lluís

La vista. Oftalmologia
L’he triat perquè em sembla un tema molt interessant en
el qual puc investigar molt i del qual puc aprendre moltes coses. Spriggs, Àlex
Doblatge al cinema
Jo he escollit el tema del doblatge ja que m’agrada
molt el món de la televisió i la comunicació. És un tema
que molta gent no coneix gaire i estarà bé poder-hi aprofundir més. Crec que serà prou ampli per a fer el treball.
Pueyo, Pol

Càncer de mama
Jo he escollit el tema: Quins són els símptomes i les solucions del càncer de mama? L’he escollit perquè és una
malaltia que les dones en general podem tenim propera i
és el càncer més estudiat. Brustenga, Natàlia
Evolució de la moda des del 1910 al 2010:
He escollit aquest tema perquè em sembla molt interessant saber com ha evolucionat i canviat la moda de
l’home i la dona al llarg de 100 anys. Massons, Marina
El motor elèctric. He escollit estudiar la teoria
sobre un motor elèctric, generador d’electricitat a

partir d’uns pistons que es mouen amb aire a pressió.
Capuano, Sergio

Els somnis
He escollit el tema dels somnis perquè em sembla un
tema molt interessant i que ens afecta pràcticament
cada dia. March, Lola
El paper de la dona en els mitjans de comunicació
Amb l’Ariadna Monge, la meva parella de treball, vam
estar pensant temes possibles i aquest ens va semblar
una bona elecció. En buscàvem un que tingués relació
amb l’actualitat i vam estar preguntant a gent perquè
ens donessin idees. Vam fer un llistat de les idees i finalment dubtàvem entre aquest i “Com ens influeixen els
famosos”. No aconseguíem decidir-nos i vam anar a
parlar amb el Xavi Breil, ell tampoc sabia quina de les
dues era millor però ens va ajudar a pensar com podíem
desenvolupar cada una de les nostres idees i finalment
ens vam decidir. Abarca, Ariadna
La borsa
La Maria Ferrer i jo hem decidit fer la borsa perquè és
un tema que ens interessa i creiem que té sortida.
A més a més és un tema que indirectament ens afecta a
tots i està bé saber-ne més coses. Viver, Marc
L’anorèxia
Jo he escollit el tema de l’ anorèxia. L’he triat perquè és
un tema molt proper a la joventut . Carol, Marina

Sergi Capuano • Lola March • Leo Fandos • Lluc Lobez

Millora en la mobilitat a Barcelona
Jo i el meu amic Lluís Bogunyà, hem escollit fer un
treball que es pregunti “Com millorar la mobilitat a
Barcelona”. Ho hem triat perquè ens agraden els dissenys d’automòbils i l’espai urbà. Riu, Bernat
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Els somnis
Perquè em sembla un tema interessant, en què es pot
aprofundir i fer experiments. Amb el company de treball ens ha costat trobar un tema interessant i finalment ho hem aconseguit. Parlarem sobre força temes
relacionats amb els somnis, en què ens afecten, si ens
recordem de tots... Lóbez, Lluc
Càncer de mama
Jo he escollit el tema de “càncer de pit”, ja que crec que
és un tema molt proper a la societat i especialment a
les dones. Bertran, Elisabet
L’ equinoteràpia
He escollit aquest tema perquè m’agrada i em sembla interessant. Crec que em serà fàcil de desenvolupar ja que tinc contactes que em poden ajudar.
Vozmediano, Paula

Aliments i intoleràncies
He escollit fer el meu treball de recerca sobre l’alimentació perquè crec que és un tema molt complet i important. Parlaré sobre l’alimentació ecològica, les intoleràncies i com alimentar-se bé. Ibanez, Xaloc
Evolució del telèfon mòbil
L’he escollit perquè m’agraden els telèfons mòbils.
Riau, Guillem

Comparació de les revolucions d’Iran (79) i
Tunísia (11)
A l’hora de prendre una decisió important com ara la
tria d’un tema per a un treball, que ens ocuparà moltes hores, hem de tenir present que ha de ser un tema
del qual puguem trobar informació a l’abast. També
es important que mirem si algun membre de la nostra
família fa alguna activitat relacionada que ens pugui
guiar en el treball o en algun aspecte pràctic. Ha de ser
un tema innovador i sobretot un tema que ens agradi.
Per tot això he escollit aquest treball. Traidi, Aida
Psicologia Infantil
He escollit el tema del meu Treball de Recerca per
vàries raons. Entre elles, perquè té a veure amb el que
em voldré dedicar en un futur. A més per fer un bon
treball és important escollir un tema que ens agradi
i ens motivi, i el tema que he escollit és allò que més
em motiva. Per últim, crec que fent el TR sobre aquest
tema m’ajudarà a fer un bon treball. Roman, Georgina

Pol Pueyo• Marina Carol • Aida Traidi • Cesar palomas • Maria
Pereira • Emma Cardoner • Paula Vozmediano • Marc Viver •
Blanca Prats • Ivan Anguera • Nina Griega

Evolució de la moda des del 1910 al 2010
He triat el tema ja que sempre m’ha agradat molt la
moda i he pensat que aquesta seria una bona manera
d’aprendre noves coses. A més tinc alguns contactes
que em poden ajudar molt a desenvolupar aquest treball. Fandos, Leocadia
El sexisme a la publicitat
He escollit el tema perquè trobo que parla sobre la
visió de la dona i és una cosa que m’interessa bastant. Estic interessada en el progrés del paper de la
dona en la societat i la influència que els mitjans de
comunicació hi tenen. Per això m’agradaria investigar i aprendre sobre “El sexisme en la publicitat”.
Canals, Carla

Robòtica
He triat aquest tema perquè m’interessa treballar
i investigar-lo més a fons. M’agrada i m’agradaria
poder presentar un treball a altres company perquè
ells, igual que jo, descobreixin més i investiguin més
sobre el tema. Pereira, Maria
Les lleis de l’Univers
He escollit aquest tema perquè m’agrada molt rumiar
el perquè sempre que desitgem molt alguna cosa
s’acaba complint i viceversa. Vull analitzar a fons tot
aquest tema per esbrinar el perquè. Prats, Blanca
Indefensió
Era un tema poc estudiat per la ciència, però hi havia
molts casos i experiments per fer o provar. Palomas,
César

Fibrosi quística
He triat aquest tema ja que per a mi és un tema molt
interessant i desplega un gran ventall de maneres diferents d’enfocar el treball. Suñé, Eduard
Evolució del telèfon mòbil
Perquè m’ interessa bastant i perquè és molt actual i
tothom l’utilitza molt. Anguera, Ivan
Coatching
Perquè m’interessa i crec que em serà útil per practicar-ho amb mi mateixa. Llenas, Clàudia
Ramon Lozano
Professor de l’Escola Sadako
Joan Miró
Professor de l’Escola Sadako

Aina Gonzalez • Elisabet Bertran • Natalia Brustenga • Claudia
Llenas • Mireia Bartes • Carla Canals • Eduard Suñe • Ariadna
Abarca • Xaloc Ibañez • Georgina Roman
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L’entrevista
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Ferran Sabater és Doctor en Administració i Direc-
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ció d’Empreses per la UPC i llicenciat en Informàtica per la mateixa
UPC. És professor del Departament d’Organització d’Empreses de
la UPC des de 1996, imparteix classes a la Facultat d’Informàtica de
Barcelona. També fou Coordinador de la Càtedra Telefónica-UPC
d’anàlisi de l’evolució i tendències de la Societat de la informació
des de l’any 2002 fins el 2009, amb la qual segueix col·laborant

La presa de decisions és un acte
que realitzem a totes les edats?
A partir de quina edat l’infant
comença a prendre decisions?
Decidir, tots decidim, però de diferent manera, és a dir, l’infant pren
decisions instintivament amb un
procés d’anàlisi molt automàtic. A
mesura que per experiència adquireixi una capacitat predictiva,
aquest nen o nena començarà a
realitzar un procés d’anàlisi més o
menys informal, que és més conscient i que li permet avaluar, en termes no tant de supervivència sinó
de conveniència, la decisió. Quant a
l’edat, un nen de dos anys sap molt
bé quines tecles ha de prémer per
aconseguir segons quins resultats.
Una altra cosa és que aquest infant
tingui consciència que està decidint i pugui reflexionar amb intenció sobre el procés. Però que cada
any anirà decidint més conscientment i amb un nivell d’anàlisi més
elevat, això segur.
Quins aspectes poden ser
comuns a qualsevol edat per a
prendre una decisió?
Les opcions a triar sempre hi són.
Qui decideix sempre juga amb
alternatives, que són com camins
per resoldre un problema i obtenir el que un vol. Intentar avaluar aquests camins jo crec que és
bastant general. El que no és tant
comú és tenir percepció del procediment ni creure que l’anàlisi la

pots fer formalment i no tant intuïtivament. Simplificant molt hi ha
dos nivells: anàlisi formal i anàlisi
intiutiva. Per exemple, quan un
creua la carretera no es posarà a fer
una anàlisi formal de la situació si
se li tira un camió a sobre, la decisió és instintiva. Hi ha alternatives
però no hi ha anàlisi formal; mentre
que la compra d’una tablet per part
d’un adolescent tindrà un nivell
d’anàlisi que probablement durarà
uns dies. Segurament es farà una
anàlisi formal a nivell mental que
permetrà prendre la decisió intuïtivament amb les sensacions que
generi aquesta anàlisi. El que és
menys freqüent és trobar gent que
intenti posar això sobre paper i faci
una anàlisi més formal. El paper fa
que l’anàlisi sigui diferent. Ens permet posar a la vista tota la informa-

“Qui decideix
sempre juga amb
alternatives,
que són com camins
per resoldre un
problema i obtenir
el que un vol.”
ció, comparar millor alternatives,
superar limitacions del procés de
raonament mental, etc. Per tant,
parlaríem d’intuïció, d’anàlisi més
o menys intuïtiva i d’anàlisi formal.

Hi ha millors decisions que d’altres? Per què?
Aquí entrem en aspectes una mica
metafísics. Què és una bona decisió? Aquí tenim dos punts de vista,
l’empresarial i l’acadèmic. En el
món empresarial, sovint una bona
decisió és la que et fa ric i davant
d’això, si un s’ha fet ric amb una
alternativa, qui li pot rebatre que
ha près una bona decisió? Fixeu-

“Una decisió s’ha
de jutjar segons la
informació disponible,
el temps i els diners
que un té per invertir
en el procés d’anàlisi.”
vos que aquí un avalua la decisió
a posteriori, és a dir, quan ja sap
els resultats de la seva tria. Ara
bé, algú podria argumentar que si
aquesta decisió es prengués moltes vegades i no sempre es tingués
molta sort, llavors aquesta alternativa podria fer perdre molts diners
(per unes raons específiques que
ara no vénen al cas). En aquest cas
es podria defensar que s’ha decidit
malament. Aquest punt de vista
parteix de la idea que una decisió
s’ha d’avaluar en base al procés que
s’ha seguit. Si el procés és bo, la
decisió segurament serà bona, amb
independència dels resultats. Això
ens permet avaluar les decisions a

priori, quan encara no s’ha pres la
decisió. Aquí a la universitat el que
ens toca explicar és aquesta segona
visió. I no oblidem que una decisió
s’ha de jutjar segons la informació
disponible, el temps i els diners
que un té per invertir en el procés
d’anàlisi. S’ha d’avaluar a llarg termini i llavors podrem dir que una
bona decisió és aquella que en el
cas general, i no en el puntual, ens
fa obtenir bons resultats.
I què és un bon mètode? definir-ho
és complicat però segur que un
bon mètode ha de tenir tres components: primer, utilitzar tota
la informació possible i estructurar-la de manera que permeti
avaluar les alternatives. Segon,
quantificar. Això és el més difícil, però no tant com pot semblar.

“Una bona decisió
és aquella que en el
cas general, i no en el
puntual, ens fa obtenir
bons resultats.”
Quantificar una decisió és posar-li
una nota entre zero i deu, i això és
més difícil que donar una opinió,
dir si és bona o regular, etc., però
és molt més precís. Per les persones poc familiaritzades amb els
números, hi ha assistents i programes que pregunten al decisor valo-

rar quelcom a través d’opinions i
que després el programa convertirà en números, facilitant així la
feina. Tercer, aplicar la intuïció de
manera controlada; no renunciem
a la intuïció però l’acotem, en fem
un ús raonable.

“Als nois i noies els
hem d’ensenyar a ser
conscients que en
moments determinats,
estan prenent
decisions importants
i que el mètode els pot
ajudar a fer-ho millor.”
Quin procés genèric portem a
terme quan prenem una decisió?
Un procés genèric adaptable a la
majoria de les decisions seria el
següent, estructurar per fases: 1)
Definir el problema; 2) Seleccionar
els criteris per valorar les alternatives; 3) Pensar i inventar les alternatives; 4) Fer una anàlisi quantitativa de les alternatives en base
als criteris de la fase 2; i 5) Decidir
segons la nota de cada alternativa,
però també en base a les intuïcions
que un tingui.
Cal afegir que un ha de ser conscient
que hi ha un procés. És un aspecte
subtil però clau. S’ha de tenir clar
que a vegades cal prendre decisions en condicions extremes i que

“El simple fet de posar
en un paper els pros i
contres ja millora el
procés de decisió.”
cal refredar el moment per fer-ho
bé. I això sovint se’ls escapa a les
persones que fan una anàlisi molt
informal. És molt important donar
mètode a una decisió. Als nois i noies
els hem d’ensenyar a ser conscients
que en moments determinats, estan
prenent decisions importants i que
el mètode els pot ajudar a fer-ho
millor. El simple fet de posar en un
paper els pros i contres ja millora
el procés de decisió. Si un es deixa
portar per les emocions, no es decidirà mai ja que dependrà de l’estat
d’ànim del moment i anirà canviant
d’opinió com una baldufa.
Has notat algun canvi en el nivell
maduratiu a l’hora de prendre
decisions dels alumnes a la universitat en els darrers anys?
Díficil de dir, però afirmaria que
hi ha hagut una lleugera millora.
Quan pregunto a classe quants
han agafat paper i llapis per comprar una tablet, un ordinador, un
cotxe o el que sigui si és una mica
important i car, la resposta és
que un 15% de la classe ho ha fet.
Aquest percentatge crec que ha
anat en augment considerant els
meus 17 anys impartint classes a
la universitat.

llibres, fent-lo conscient de què
poden triar i que potser la primera
alternativa no és la millor per a ells.
Així, els pots ensenyar que hi ha la
possibilitat d’un procés d’elecció.
L’escola també pot ajudar, per
exemple, incloent processos decisionals en el seu dia a dia, com ara
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“L’escola també pot
ajudar, per exemple,
incloent processos
decisionals en el
seu dia a dia.

En cas afirmatiu, creus que es
deu a que es treballa poc aquest
aspecte? Creus que s’hauria de
treballar més?
Es treballa poc i s’hauria de treballar més. Tot i que un es pot formar
a qualsevol edat, queda demostrat
que, quan ja s’han adquirit uns
hàbits personals per prendre decisions, és molt difícil canviar i aplicar un mètode més formal malgrat
es vegi que serà més segur per obtenir bons resultats. L’escola aquí té
un rol important a jugar.

“Si un es deixa portar
per les emocions, no
es decidirà mai ja que
dependrà de l’estat
d’ànim del moment i
anirà canviant d’opinió
com una baldufa.”
Quin paper haurien de jugar els
pares i els professors en el procés de la presa de decisions dels
alumnes?
Com a pares ho podem fer sovint
i fàcilment. Per exemple, quan el
nen petit (de 3 anys cap endavant)
tria un conte en una llibreria. En
aquest moment, els pares li poden
ensenyar a controlar l’ansietat,
evitant que es quedi amb el primer
llibre que veu l’infant. El poden
motivar a aturar-se i veure altres

deixant que la classe decideixi el
tema d’un projecte que es treballarà més endavant. Aquesta tria
als petits els donarà certa capacitat
crítica, d’anàlisi, ensenyarà a aturar-se davant una nova situació i els
farà més partíceps de la dinàmica
de classe; més o menys inconscientment hauran viscut la decisió
com un procés. Altres activitats
interessants serien ensenyar-los a
cercar informació i donar-los eines
per facilitar comparar coses.
Quin paper juga la intuïció
en la presa de decisions? El
coixí realment ajuda a prendre
decisions?
És un element més, que és important però que no ha de dominar
l’anàlisi. Cal integrar-la en l’anàlisi
formal. D’altra banda, donar temps
al procés de decisió i treballar a
nivell d’inconscient podria arribar
a fer sortir un atribut amagat o una
nova alternativa. Això té un vincle directe amb la creativitat que
pot entrar en les diferents fases
del procés de presa de decisions,
per exemple en la creació de les
alternatives.
Segurament la gent comet uns
mateixos errors quan pren deci-

“La intuïció un element
més, que és important
però que no ha de
dominar l’anàlisi.”

sions. Quins són els errors més
comuns?
No ser conscient del procés de
decisió, no voler quantificar i voler
anar massa ràpid són errors o
almenys factors que van en contra
de prendre bones decisions. Una
anàlisi formal, que obligui a passar
per unes etapes i seguir un camí
determinat per avaluar les alternatives, permetrà controlar l’ansietat
del qui decideix. Quan un sap com
fer alguna cosa, encara que sigui
llarga, ja està més tranquil. Aquest
mètode evitarà la tendència innata
a quedar-se amb les primeres solucions, que sovint són les més fàcils
i ràpides però no les millors.
Per als més petits, agafar paper i llapis i fer una llista de pros i contres
és un gran encert, que els ajudarà a
comparar millor les alternatives i a
escollir millor.
Quins factors (externs i personals) són més determinants (o
influeixen més) en la presa de
decisions?
És veritat, a part dels factors més
propis del procés decisional, hi
ha altres factors, com els personals i els externs. A nivell personal
condiciona el tipus de formació
(si ets enginyer, geòleg, un obrer,
etc) i el tipus d’educació que has
rebut a casa teva. A nivell extern,
és a dir, segons en quina empresa
treballis, decidiràs diferent, depenent de quina sigui la seva cultura
empresarial.
Ja per acabar, invitar els lectors
a agafar paper i llapis la propera
vegada que hagin de decidir quelcom important. Ja veureu...
Ramon Lozano
Professor de Matemàtiques i Tecnologia
d’Educació Secundària
Regina Civil
Professora de Ciències Experimentals

Sadako als mitjans
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En Guillem Martí i Masana, exalumne de l’escola,
ja havia rebut el I Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i
Polítiques pel seu treball titulat “Miquel Serra i Pàmies, la
història d’un oblit”, quan era alumne de batxillerat de l’Escola Pia de Nostra Senyora de Barcelona. Ha estat aquests
dies present als mitjans de comunicació tot comentant i
explicant el contingut del seu treball de recerca.
Quan els franquistes van creuar l’Ebre tothom donava per
perduda la Guerra Civil. D’acord amb la política de terra
cremada ordenada des de Moscou, els comunistes van
decidir destruir tot el que mantenien encara sota control.
A Barcelona van projectar volar fàbriques, vies de comunicació, túnels de metro, punts d’abastament energètic i
conductes d’aigua potable: es preveia la destrucció d’una
quarta part de la ciutat, i un cost de centenars de vides
humanes que s’estimava “acceptable”. La ciutat es va salvar in extremis perquè el dirigent que havia de dur endavant el pla, Miquel Serra i Pàmies, va poder sabotejar-lo.
Andy Trias segueix obrint camí / 2 octubre 2013
Retrobem dos exalumnes al diari Ara:
L’Ignasi Aragay, periodista i director adjunt del diari Ara
parla del camins que ha obert i continua obrint l’Andy
Trias excompany de la seva escola, l’escola Sadako.
El Peaceboat ens visita de nou / 29 agost 2013
El passat dilluns 24 d’agost una delegació del Peaceboat
va visitar l’escola. Entre els membres de la delegació hi
havia supervivents de la bomba atòmica a Hiroshima que
volien explicar la seva experiència per tal de promoure la
pau i l’exterminació de les armes nuclears.Els va rebre un
grup, força nombrós donat les dates, de pares, alumnes i
mestres de l’escola, i un nombre considerable de periodistes de diferents mitjans.
Testimonis esfereïdors. Supervivents d’Hiroshima en
gira per alertar sobre les armes nuclears.
L’Escola Sadako, que porta el nom d’una nena víctima dels
bombardejos, ha centralitzat l’acte, en el qual s’han donat

a conèixer diversos testimonis dels bombardejos. Miyata
Takashi, supervivent de Nagasaki, ha explicat amb detall
aquell fatídic nou d’agost de 1945 que va posar fi a la
Segona Guerra Mundial. Només tenia cinc anys: “Vaig
veure tres avions: el primer va fer un bombardeig,
1.
Dioel segon
quo
temporiorem
que
era la bomba atòmica i el tercer portava una càmera per
aut
quuntempe
fotografiar el moment”, explica Takashi. volectotat volut
alita sit la Tadashi,
vendis nis
68 anys després dels bombardejos, Okamoto
renis si issusdam
supervivent d’Hiroshima, mostra obertament
una
marca
quat re dolorpos
apiet
ium
re
al braç esquerre sorgida arran dels efectes de la radiació.
sitiosa corum sam
Durant molt de temps la vergonya el va envair
i no gosava
verioratiur
sum
ensenyar-la a ningú.
si cuptur alibus.
Rioreperum.

“Com a víctimes de la radiació tenim por2.queUllo
en qualsevol
omnimpo
moment ens aparegui una malaltia greu”,rrovid
explicaeosam
Tadashi.
ut
quam aquest
dem cus
il
“Ens veiem amb l’obligació moral de difondre
misium ne repro es.
satge de desnuclearització perquè no volem que cap altra
persona hagi de passar pel mateix”, conclou.

“

El nét d’un dels pilots
dels bombardejos s’uneix
al Vaixell de la Pau

La memòria viva de l’horror
d’Hiroshima i Nagasaki
arriba a Barcelona a
bord del ‘Peace Boat’
Una desena de supervivents
de les bombes atòmiques
llançades l’any 1945
viatgen pel món difonent
un missatge de pau
La memòria viva de l’horror
d’Hiroshima i Nagasaki
arriba a Barcelona a
bord del ‘Peace Boat’

un bon nivell d’expressió i competeixes amb ells sense
tenir una bona preparació prèvia. Ho has d’aprendre de
cop. Trobar una escola que ho planteja des que els nens
són ben petits ens va agradar molt també.

“

Aleix i Pilar, pares de l’Ariadna Monge, alumna de quart d’ESO i
de la Jordina Monge, exalumna de l’escola
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Per què Sadako?
La tria de l’escola

El nostre cas és una mica similar al d’ells. Vàrem estar
buscant escoles pel voltant de casa però tot el que trobàvem no ens feia el pes. Pel que ens explicaven encara
tenien maneres de fer com quan la meva dona i jo anàvem a escola. És a dir, et col·locaven el llibre davant i ens
deien has de fer això, això i això, tot molt classicista.

Sens dubte una de les decisions més importants que
ha de prendre una familia és la de l’escola a la qual
portaran als seus fills. Hem volgut conèixer l’opinió
de tres famílies, dues que acaban de començar a l’escola i una altra que està en la recta final de la seva
estada a l’escola. Aquí teniu les seves reflexions al voltant d’una pregunta genérica que els hem formulat:

5. Continuïtat primària i ESO.
6. Proximitat: Tot i que valoràvem els aspectes positius que representava el fet de tenir els amics de classe
a prop de casa, era un dels criteris menys prioritaris i
que podíem sacrificar.
7. Aspectes econòmics: està clar que el pressupost de
l’escola s’havia d’ajustar al pressupost familiar.

En quins criteris vàreu basar la vostra elecció en
el moment de triar l’escola Sadako?

Diríem que aquests varen ser els criteris objectius que
vàrem utilitzar per triar l’escola. Ens agradaria afegir que
l’entrevista inicial amb la Fina va ser cabdal: la manera
d’explicar-nos l’escola i la il·lusió que ens va transmetre
varen ser definitives. També vàrem tenir l’oportunitat
d’entrar a veure el funcionament de les classes de parvulari
i les classes de primària. El comportament i l’alegria que hi
havia a les aules ens va ajudar a acabar-nos de decidir.

“

En el nostre cas, la nostra filla gran havia de començar P5
i, les escoles públiques que van passar la primera tria ja
estaven plenes. Per tant, la nostra tria va començar dins
les escoles concertades i privades. Hi havia molts criteris
que eren importants per a nosaltres, però n’hi va haver
alguns amb un pes específic molt més alt que d’altres.
Intentarem enumerar per ordre d’importància els criteris que ens van fer decidir per l’escola Sadako:
1. Encaix entre el projecte educatiu de l’escola i la
nostra família: per a nosaltres era important que els
valors de l’escola i els nostres fossin iguals o molt semblants. El fet que l’escola Sadako fos una escola catalana, amb mentalitat oberta, que cercava una formació
acadèmica de qualitat i una formació integral i que per
tant, donava molta importància tant al nivell educatiu
com al desenvolupament emocional del nen i la nena
va ser molt important per a nosaltres.
2. Escola Laica: continuant també en la línia de l’encaix entre família i escola.
3. La quantitat d’alumnes a l’escola també era molt
rellevant: Cercàvem una escola de 2 a 4 línies per què
tota l’escola conegués les nostres filles i poguessin
rebre una atenció personalitzada.
4. Les llengües estrangeres, l’ús de les eines informàtiques i l’esport havien de ser eixos importants per l’escola, no només perquè són assignatures que s’han d’estudiar, sinó perquè són imprescindibles per al creixement de
l’alumne i la seva futura incorporació a la societat.

Nosaltres buscàvem una escola que fos catalana, catalanista i laica. Vivim a l’Eixample i allà hi ha moltes opcions d’escoles però el 90 % són religioses i no religioses
hi havia pràcticament tres opcions. Ens vam decidir per
una que teníem a prop de casa i per Sadako. A més buscàvem una escola diferent, on la part acadèmica tingués
importància però que no fos l’enfoc essencial.
Tant el meu marit com jo venim d’una experiència escolar similar a la que ofereix Sadako. Nosaltres ja treballàvem de manera que al marge del que proposa el currículum obligatori fèiem tota una sèrie de projectes. Ens va
semblar que el que vèiem aquí seria una bona opció per al
nostre fill, s’adequava al que estàvem buscant.
Una altra cosa que ens va agradar molt va ser el plantejament de participació dels nens a la classe. El fet que
se’ls faci parlar, ser crítics i raonar des de ben petits ho
trobem bàsic, ja que en general dins el sistema educatiu és un aspecte que està bastant oblidat, fins i tot a la
universitat. Llavors quan comences a treballar et trobes davant persones, sobretot si estàs en un ambient
més internacional com és el meu, que han desenvolupat

Vam començar a pensar que calia anar a buscar lluny de
casa. I un bon dia tot passejant prop del carrer Collserola,
on hi viu la meva germana, vam pensar a mirar la web per
veure què fèieu i com. Ens va agradar el que vam descobrir i vam demanar una primera entrevista amb en Jordi
Musons i passats uns dies una segona. Amb el que ens
va explicar ja ens vam decidir. Ja no vam voler mirar cap
altra escola.
De seguida vam veure que el feed-back que notàvem
entre la manera de pensar d’en Jordi, com a persona
que representa el “cole” coincidia amb el que nosaltres
volíem. Llavors ja vam decidir que l’Enara aquí seria feliç.
El fet que des de ben petita ja pogués decidir algunes
qüestions, cosa que nosaltres no podíem fer quan estudiàvem, ens interessava. Sembla mentida que avui en dia
encara hi hagi escoles que treballen com quan nosaltres
érem petits, que no hagin evolucionat.
I... casualitats de la vida, la meva germana, la que viu aquí
al costat, va estar mirant i mirant perquè al centre on
anava la seva filla els feien aprendre tot de memòria com
a “loritos” i copiaven cada dia les lliçons, sense proposar
mai res diferent ni creatiu. Jo em plantejo: serveix això
per alguna cosa?, jo ho he fet i puc dir que no val per res.
Finalment també han decidit portar la meva neboda a
Sadako a fer cinquè de Primària.

“
“

Andreu Zamora, pare de l’Ainara, d’EI 3

Un altra cosa que també ens va agradar molt és el fet que
els nens es responsabilitzessin dels seus propis projectes
i que els nois grans siguin responsables de tirar endavant
el Carnestoltes, d’organitzar-ho tot, per exemple. Saber
que de seguida fossin conscients del que suposa tirar
endavant una idea.
Són petites coses que des dels primers dies ja es van
notant. La nostra que és a P-3 ens va dir l’altre dia que ella
havia votat “els dracs” però que havien sortit “els lleons”,
en un principi estava com una mica indignada però ara
és conscient que ho han decidit entre tota la classe. Per a

nosaltres és increïble que tan petita pugui comprendreho, perquè la nostra educació era massa estricta, això ha
canviat com de la nit al dia.

“

Andrea Bennet. mare d’en Luca de la classe d’EI 3

Ens hem de remuntar a fa uns quants anys, uns divuit,
quan vàrem fer l’exercici que sempre he considerat dels
més importants que es fan a la vida, escollir escola per als
teus fills. La nostra filla gran Helena, tot just tenia tres
anys, quan ens vàrem posar mans a la obra per valorar les
diferents opcions que teníem entre escoles amb més o
menys referències.
El criteris que teníem al cap eren trobar a més a més de
la importància del seu bon nivell acadèmic, una escola on
es considerés a cada nen o nena com un projecte diferent
als demés. Volíem estar segurs que l’escola tindria un
seguiment específic de l’evolució, capacitats i problemàtiques que al llarg dels anys anés desenvolupant la nostra filla. Segur que en el subconscient teníem el que per a
nosaltres va ser una llarga etapa escolar i que, vulguem o
no, ens marca la resta de la nostra vida, personal i professional. No volíem que la nostra filla fos un cognom més
dins d’una llarga llista.
Partíem de la premissa que tota persona té un o més
potencials en diferents aspectes i el que cal és detectar aquest potencial i fer-lo visible i útil. A la vegada, fet
encara més important, tots tenim moltes mancances
que si són degudament detectades i corregides, es poden
minimitzar. Vàrem valorar una escola que ensenyés a
pensar, establir criteris i en definitiva l’ajudés al creixement d’una persona sana i feliç en un ambient obert, sensible, tolerant i solidari.
Volíem també una escola que estigués connectada amb
el que està passant, tant en el seu entorn més immediat,
(ciutat, país), com que a la vegada mirés el món amb una
visió propera i comprensiva, vers les diferents realitats i
cultures que ens envolten, veient aquesta interculturalitat com una riquesa i no com una amenaça.
També crèiem fonamental el respecte i el coneixement
de la nostra realitat cultural i històrica com a país, sense
renunciar a totes les demés realitats que ens envolten.
Finalment, i no menys important, el caràcter acollidor
i familiar de l’Escola Sadako, va ser l’últim dels aspectes que ens va fer decidir entre les “escoles finalistes”
en la nostra tria. Divuit anys després, i havent repetit
l’elecció amb la nostra segona filla Maria, podem dir
que va ser un encert, ja no només pels resultats acadèmics de les dues si no per l’educació i els valors que a
nivell més personal han rebut.
Família Faura i Pardo, pares de la Maria Faura de 4t d’Educació
Secundària
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El primer vot:
una decisió gens angoixant

En els darrers anys, he participat en diverses xerrades a l’escola amb alumnes d’ESO arran
de la convocatòria d’eleccions.
És una conferència en el marc
del treball que els nois i noies
fan amb els professors per
conèixer el marc polític on ens
movem.
Un dels objectius de la conferència
és el d’explicar breument el funcionament del sistema polític sigui
barceloní, català, estatal o europeu,
depenent de la convocatòria. L’altre
objectiu, que desperta força expectació, és fer un repàs del partits que
es presenten a les eleccions i de les
diferències que tenen entre ells. És
una tasca no exempta de risc ja que
molts dels adjectius que posem als
partits i a les ideologies que representen porten una càrrega valorativa
molt forta. Per exemple, conservador o dretà al nostre país tenen una
connotació negativa, fruit d’haver
patit una llarga dictadura d’aquest
color, que no tenen en altres latituds.
Només cal veure com s’autoqualifiquen els partits a si mateixos i com
els qualifiquen els adversaris.
Els que més sobta als alumnes és
poder parlar de les diferències entre
uns i altres des de posicions racionals
i no tant des de les vísceres. Seria fàcil
caure en què uns són els bons i els
altres els malvats, uns tenen la raó i
defensen el bé col·lectiu, mentre que

els altres defensen interessos obscurs... Explico que es tracta de diferents models de societat i que cada
partit, honestament, creu que aquell
model és el que convé més al país. Per
tant abans de triar el partit que ens
agrada més, cal que ens mirem a nosaltres mateixos i ens preguntem en
quin ordre col·loquem personalment
certs valors. Tot és molt bonic, però....
què prioritzem quan parlem d’economia.., la igualtat o la llibertat? I quan
parlem de conductes personals?
Després d’aquesta explicació fem
una reflexió sobre els motius reals
pels quals els ciutadans trien a
cada partit. En principi la proximitat ideològica general, és a dir
la posició de cadascú en relació
a l’eix ideològic (esquerra-dreta)
i en l’eix nacional (centralismeindependentisme) és el motiu més
important. Però també hi ha altres
motius que no podem menystenir
com poden ser la confiança que ens
desperten els dirigents, l’atractiu
d’alguna proposta concreta del programa, l’impacte d’una campanya
imaginativa i fresca o, simplement,
castigar els governants actuals.
La resposta dels estudiants a tot
plegat és molt atenta i fins i tot
entusiasta pel sector de nois i noies
més entès que van “encaixant” moltes peces de les seves intuïcions.
Aquests, els “motivats”, ja coneixen i segueixen la política habitual-

ment. Els agrada i sobretot ja estan
posicionats d’entrada. Si fos per ells,
ja es podria votar no pas als divuit o
als setze sinó fins i tot als catorze!
Creuen que ja tenen prou criteri i en
alguns casos no els falta pas raó. Per
a ells, haver de decidir no suposa
cap angoixa, al contrari, ja tenen la
papereta preparada. Són els que ben
aviat, i pel seu propi compte participaran en manifestacions, donaran
suport a campanyes reivindicatives
o s’associaran en defensa de causes.
En canvi per a altres això de la política cau molt més lluny en tots els
sentits i ja va bé que la crida a l’urna
no arribi fins als 18 anys. Quan sigui
l’hora tampoc s’angoixaran gaire
i si no ho tenen clar ja demanaran
consell... o es quedaran a casa.
El primer vot, com tots, és personal
i intransferible. A vegades es pensa
que el vot jove és reactiu contra la
pròpia família però tots els estudis
asseguren que la majoria dels fills
voten semblant als seus pares. Així,
és molt habitual que en una família
de votant progressista, catalanista o
conservadora, els joves segueixin la
línia familiar i votin un partit de la
mateixa ideologia, tot i que potser
més radical. Per molt que els mitjans de comunicació, l’escola o el
grup d’iguals (amics) tinguin molt
a veure amb la socialització política,
el pòsit familiar acaba establint les
bases més sòlides d’aquesta decisió.
No és tant imitar el vot dels pares
sinó haver viscut en una família on
uns determinats valors i pràctiques
són considerades “normals”. Mirar
un determinat canal de televisió
(amb mapa del temps inclòs...), llegir cert diari, realitzar una pràctica
religiosa, parlar de política amb
normalitat o, sobretot..., la vivència col·lectiva de quines situacions
socials són injustes. En definitiva,
el llarg camí de la socialització política, fa molts anys que ha començat!
Roger Buch,
Politòleg i pare de l’escola
Twitter: @rogerbuch
http://blocdenroger.blogspot.com

Una presa de decisions amb criteris:
dir la veritat o dir mentides
Dimarts 28 de maig, 9.30 h - Crònica d’una sessió d’Ètica de tercer d’ESO

En Jordi Nomen ens convida
a entrar en una sessió del curs
d’ètica de tercer d’ESO, que
forma part del projecte de
Filosofia 3-18 de l’escola. El fet
que el projecte acompanyi els
alumnes al llarg de la seva vida
a l’escola, els permet anar creixent pel que fa a la complexitat
del seu pensament a través del
diàleg i la reflexió. I en aquest
procés han d’aprendre a prendre
decisions que els seran necessàries en el futur. Possiblement,
la clau de la presa de decisions estigui en l’avaluació de les
alternatives que es presenten
en l’elecció, i això depèn sobretot dels criteris que utilitzem
per jutjar-les.
El tema del bloc que comença avui
en Jordi és el de dir la veritat o dir
mentides. Per entrar en el tema,
planteja la lectura del capítol 5 del
llibre d’Elisa, que és el llibre de referència per a la classe d’Ètica. En l’episodi que es llegeix, Els tres caps del
gegant, el protagonista de la història
diu una mentida per poder fer una
tasca que li agrada més de fer que la
que hauria de fer. I això li fa venir a la
memòria una conversa que va tenir
el seu amic Aris amb el seu pare.
L’Aris li preguntava quan hem de dir
la veritat i el pare li va respondre que
la resposta no és senzilla i que ens cal
pensar en tres criteris (com els tres
caps d’un gegant) abans de respon-

dre la pregunta. El primer criteri és
si el que diem és cert o fals. El segon
criteri és la intenció que tenim en el
moment de triar dir la veritat o no. I
el tercer criteri, que té a veure amb
les conseqüències, és si amb la decisió que prenem perjudiquem o no
una altra persona. És en aquest punt
que el tema del debat entra directament en contacte amb la presa de
decisions. Cada vegada que decidim dir la veritat o dir una mentida,
estem prenent decisions que afecten els altres, i és important prendre
aquestes decisions amb criteri.
En Jordi, després de llegir el text,
planteja una primera pregunta per
iniciar el debat. (intervencions del
Jordi en negreta i dels alumnes
sense negreta)
Us ha passat mai que hàgiu dit
una mentida amb intenció de
perjudicar algú, però que no
hagi tingut conseqüències?
—Sí, perquè a vegades l’altre passa i
no et fa cas.
Però podria ser que les conseqüències fossin negatives?
—És clar, si l’altre s’ho pren
malament.
A més dir la veritat també pot
perjudicar i ofendre...
—Sí, a vegades és millor no dir la
veritat. Ostres, de fet és molt complicat tot plegat.

La lectura, en el fons, està plantejant criteris per analitzar
una situació i prendre una decisió. De petits, als nens no se’ls
donen les raons per fer el que
han de fer o dir el que han de dir.
Simplement se’ls diu què han de
fer i dir, i ja està.
—A mi sí que a vegades m’ho explicaven. Recordo una vegada que vaig
veure una persona grassa i li vaig dir
directament que ho era. Els grans
em van dir que no estava bé dir allò
perquè podia ofendre la persona.
Et van parlar ja de les conseqüències. Però parlem de nou
del tema que havíem encetat. És
correcte mentir?
—S’ha de dir la veritat, però hi ha
vegades que cal prendre la decisió
de dir una mentida perquè és preferible a dir la veritat. Per exemple, la
situació típica dels reis, en la qual hi
ha nens petits que no saben que els
reis són els pares, i és millor que no
ho sàpiguen.
—Els nens ens criem amb mentides,
petites mentides. Pel que ens expliquen, pels contes que llegim, ens
imaginem que els animals parlen
i quan descobrim que no és veritat,
ens desil·lusionem.
És bo que creiem en aquestes
mentides?
—Fins a cert punt. Té a veure amb el
fer de somiar, forma part del món.
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Organització i presa de
decisions en una sessió
de tutoria a CS
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—I ens serveix per créixer. Hem de
descobrir que hi ha una part de mentida. De petit potser et penses que no
et serveix per a res, però més tard te
n’adones que sí, que t’ha estat útil.
Se us acut algun altre moment
que sigui útil mentir?
—A vegades quan algun company
s’ha comprat alguna peça de roba
que no li queda bé, menteixes però
prens la decisió per no fer-li mal.
Parlem de la intenció en el
moment de decidir.
—A vegades no és fàcil veure la
intenció, i a més ens podem equivocar. Pressuposem intencions que
potser no són reals.
Els prejudicis.
—Home, són globalitzacions que tots
fem. Ens ho podem mirar com un sistema de defensa que tots tenim.
Però està bé que ho sapiguem
perquè siguem conscients que
ens podem equivocar.
—Sí, però cal buscar un equilibri per
no caure en la ingenuïtat. Ni tant ni
tan poc..
—Hi ha gent tancada de ment. A
vegades ens donen consells, com ara
de no anar a segons quin barri, que
el que mostren és la ignorància de
l’emissor en lloc de la intenció ini-

cial, que era donar informació que
ens fos útil.
Això em fa pensar en situacions que es donen a l’escola amb
alumnes. Quan hi ha hagut un
incident, sovint l’alumne diu
que ha fet una cosa però que no
en tenia la intenció.
—És un mecanisme de defensa perquè la intenció és l’únic que no es
pot veure.
—Diem això perquè volem evitar les
conseqüències.
—I és més difícil reconèixer que has
dit o fet alguna cosa perquè comporta dir a aquella persona que no
et cau bé.
Portem-ho a una situació que us
podeu trobar en el futur. A vegades us trobareu amb situacions
noves en què haureu de decidir.
Imagineu que heu sortit i un company que ha begut vol agafar el
cotxe. Què fem davant d’això?
—Li direm que agafem el cotxe nosaltres, però potser no voldrà.
—Hem de fer-li veure les conseqüències: accidents, multes, perills.
—Jo crec que jo pensaria també en
les conseqüències que pot tenir el fet
per a mi.

El debat continua una estona al
voltant de la presa de decisions en
el moment de dir la veritat o no.
Com a continuació de l’activitat
en Jordi proposa que els alumnes
s’agrupin i pensin una petita representació en què hi intervinguin els
tres criteris que s’han esmentat
abans. Cada grup tindrà criteris
diferents i quan hagin acabat de
preparar-ho i ho representin (en
les classes següents), la resta de
companys hauran de saber veure
quins eren els criteris( ús de la veritat o la mentida, bona o mala intenció, conseqüències beneficioses o
perjudicials) que han utilitzat.
Assistim a una sessió posterior en
què es fan les representacions. En
un dels grups, els nois representen
una escena en què una mare menteix al seu fill per evitar que pateixi,
però aquest acaba patint quan és
conscient del que li passa. Els alumnes-espectadors comenten l’escena.
Es diu que les mares en general
diuen mentides amb bona intenció i
prenen aquesta decisió per protegir
els seus fills, tot i que a vegades les
conseqüències poden ser dolentes.
En un altre cas, un grup escenifica una classe en què un professor actua de forma injusta amb un
alumne. L’anàlisi mostra que el
professor pren una decisió injusta i

que comporta conseqüències negatives, perquè pel que es dedueix hi
ha una prejudici envers l’alumne.
En aquest cas, es fa evident la
importància de la situació, les circumstàncies que fan canviar els
criteris en aquest cas. El fet de dir
en públic o en privat canvia totalment la intenció del professor i de
retruc farà canviar clarament com
s’ho prendrà l’alumne, és a dir les
conseqüències del fet.
Com a conclusió, podem dir que
tot i que segurament les classes de
diàleg filosòfic no pretenen arribar
a conclusions, potser en aquest cas
ens podríem arriscar a suggerir-ne
una: qui aprèn a tenir criteris, continua necessitant guies però ja no
necessita guardians!
Enric Codina
Professor de Llengües d’Educació Secundària

La tutoria l’entenem com un espai de participació dels alumnes dins l’organització de la vida d’aula, la relació entre ells i
amb altres membres que formen part de l’escola i on es tracten temes que poden ser del seu interès.
Quan ens disposem a fer una sessió de tutoria és important com
estan situats els alumnes a l’aula. Se situen en rotllana per tal que
es puguin mirar tots i totes d’una manera directa i es generi un
clima de col·lectivitat que afavoreixi el grup. Generalment la sessió té una part dirigida pels delegats de classe, on la mestra fa una
tasca d’observació i guiatge. Els alumnes exposen inquietuds que
són valorades, discutides i analitzades pel grup. Es tracta de propostes, comentaris de situacions, temes que tenen a veure amb les
relacions interpersonals, etc. Sovint s’utilitza la bústia de tutoria
on els alumnes que ho vulguin hi dipositen missatges per companys, idees per compartir, queixes, etc. Igualment a l’aula hi acostuma a haver un espai reservat per a tutoria on s’hi pengen horaris,
calendaris, consignes... També es pretén afavorir la idea de presa
de decisions de manera assembleària promovent el respecte de les
diferents opinions, el punt de vista crític i la resposta consensuada
de la majoria. Els delegats van recollint consignes i propostes per
tal de presentar-les a la reunió de delegats de tota l’escola que es
realitza cada trimestre.
Tanmateix és el moment on s’organitza tot allò que té a veure amb
la gestió del dia a dia de l’aula: càrrecs, distribució i cura dels espais,
etc. És una manera d’involucrar els alumnes en la vida d’escola.
D’altra banda al llarg del curs es proposen i treballen temes més específics que tinguin a veure amb el moment maduratiu dels alumnes i
que els puguin beneficiar en el seu creixement personal. Molts temes
són proposats per ells mateixos i giren entorn a qüestions del seu interès respecte el seu entorn social, cultural o personal.
Marta Segura i Carol Huertas
Tutores de 5è i 6è d’Educació Primària
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Com prenem les nostres decisions:
tertúlia amb uns alumnes de 4t d’ESO
La presa de decisions és el procés mitjançant el qual es realitza
una elecció entre les alternatives
o formes per resoldre diferents
situacions de la vida, aquestes
es poden presentar en diferents
contextos: a nivell laboral, familiar, sentimental, empresarial,
etc., és a dir, en tot moment es
prenen decisions, la diferència
entre cada una d’elles és el procés
o la forma mitjançant la qual s’hi
arriba. La presa de decisions consisteix, bàsicament, en triar una
alternativa entre les disponibles.

Quim: Sí, perquè en el cas de triar un
batxillerat té més importància, perquè
potser hauràs de treballar molts anys
en un tipus de feina que hi té a veure.
Ona: Quan prenem una decisió
important, fa por perquè és una decisió teva i si t’equivoques, és la teva
responsabilitat.
Q: Si formes part d’un grup, i hem de
prendre una decisió entre tots, tu pots
opinar i el fet que altres opinin fa que
es pugui prendre una decisió millor.
M: A vegades en un grup, tu tens una
idea i hi ha algú que en té una altra i
això fa que al final sigui millor.

Es va plantejar als alumnes de 3r
d’ESO participar en una tertúlia per
tractar aquest tema, la presa de decisions, en un moment important per
a ells que és l’adolescència. Se’ls va
presentar un Power Point amb un
esquema teòric de com fem aquesta
presa de decisions i a partir d’aquí
ens vam fer unes preguntes. Aquesta
és la transcripció de la tertúlia.

Cristina: En definitiva, hi ha
decisions que a vegades és millor
prendre en grup?
M: Diria que a vegades és millor que
no et deixin decidir perquè és tan difícil decidir que prefereixes que decideixin per tu.
Q: És massa responsabilitat per a tu
mateix.
M: Quan fem un grup de treball,
encara que no sigui molt important, a
vegades ens agrada que ens ho donin
fet, perquè sinó costa molt.

Cristina: Quines preses de deci-

sió us resulten més complicades,
les que preneu individualment o
en grup?
Mar: Depèn de la decisió que cal
prendre. Per exemple, si es tracta
d’un treball, depèn del que vulguis és
fàcil que ho decideixis tu. Però si parlem de triar un batxillerat, per exemple, ja és diferent.

Maria: És a dir, depèn de les con-

seqüències que comporta aquesta
decisió.

Maria: Vaja, és un tema de qui

assumeix la responsabilitat.
Ona: Exacte, perquè si ho fas malament, és més fàcil dir que la culpa és
de l’altre que d’un mateix. Però de fet
el que vols és evitar tenir la culpa tu.
Cristina: Però deu dependre del

treball...
M: Jo crec que els professors tenen
una estructura per fer els grups.
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Ajunten alumnes que treballen més
amb altres que treballin menys perquè els primers facin treballar els
altres, però no acaba passant això.
O: Acaben treballant només els
primers.
M: Ja s’entén que si es fa un grup amb
la gent que no treballa, el treball acabarà sent un desastre.

tant treure una nota. La gent que
dirigeix és perquè té la sensació que
als altres no els importa prou. De fet,
treballar millor o pitjor és evident que
depèn de cadascú, però hi ha la qüestió de qui es preocupa o no de la feina.
Q: Això pot estar relacionat amb el fet
que ens veiem influïts per si hem pres
o no una decisió prèvia.

Mònica: Ens trobem que es

Enric: En el projecte de tria d’es-

queixa la gent que treballa, no
pas la gent que no treballa.
M: Per als qui no treballen, ja els va
bé. Hi ha la gent que treballa, la que
treballa malament, la que no treballa
i la que intenta treballar però no se’n
surt molt bé.

Maria: Potser la conclusió seria
que és més adequat assumir la
responsabilitat i prendre la decisió tenint tota la informació i les
variables que intervenen en una
decisió. Però s’entén que en el cas
de la tria de grups hi ha el factor
de l’amistat.
M: És cert, però hi ha vegades que prefereixes no treballar amb els amics. A
mi per exemple m’agrada organitzar
el grup i vull treure una bona nota.
Amb alguns amics em veig obligada
a treballar, així que potser no m’interessa treballar amb amics meus que
no volen treballar igual.
Q: Jo crec que moltes vegades quan es
fa un grup alguns alumnes diuen al
professor que el faci ell, perquè passa
el que estem explicant.
O: El problema és que dins d’un grup
no a tothom li sembla igual d’impor-

tudis postobligatoris que tenim a
l’escola, quina opinió en teniu?
Q: És una ajuda. Si a mi em ve una
persona que comenta que ha fet el batxillerat social, no em canviarà la idea
que tenia i seguiré triant el social,
però em farà veure idees diferents.

Enric: Ens interessa saber com
prens la decisió?
Q: Depèn de cada persona. En el
meu cas m’agraden els esports i m’he
decantat per això.
M: En el cas de les assignatures trimestrals, tries per gust.
O: Jo mai he tingut clar quin batxillerat volia fer, tens una idea, però no
vols decidir-ho encara. De fet penso,
de les assignatures que hi ha, quina
vull fer el trimestre següent.
Q: Si a tu t’interessa treballar aniràs
a la que et servirà al batxillerat. Però
hi ha altra gent a qui no l’hi importa
gaire, que tria una matèria per si hi
ha prova o no.
M: Jo vaig triar una matèria que
volia fer, però a la classe hi havia gent
a qui no li interessava gens. Tenia clar
que volia fer aquella matèria, que
m’encanta, encara que sabia que hi

hauria companys que no hi anaven a
treballar.
O: El mateix passa amb el francès. A
tercer es va canviar el plantejament
i el fan només els alumnes que volen
estudiar-lo.
Q: A qui li interessa treballar i aprendre francès, n’aprèn. De fet el plantejament és què prefereixes, si vols estar
al pati o estar a classe i aprendre un
altre idioma.
O: Alguns pares van influir-hi.
Q: Té directament a veure, perquè els
meus pares em van dir de fer francès.
Jo volia estar al pati i per això no hi
estic molt motivat.
Maria: Creieu que la gent que
tria no fer francès, ho fa perquè
ho creu així o perquè els seus
amics no el fan?
M: Hi ha força gent que ho fa.
O: Perquè és més fàcil. Quan no tens
clar què triar, acabes triant perquè
més o menys t’agrada, i si no t’acaba
agradant, almenys estàs amb els teus
companys.
Q: Si és una decisió important, com
el treball de recerca, és diferent. No
diria mai que em poso amb una persona que és amiga meva.
M: El treball de recerca ha sortit bé,
perquè s’ho han pres seriosament. I ha
dit, jo faré el que a mi m’agrada.
Q: Respecte del treball de recerca,
entre els professors i els exalumnes
que ens han fet les seves presentacions, hi ha hagut una bona feina de
conscienciació.
O: Tinc la sensació que el batxillerat
realment és optatiu i per tant pots tri-

ar-lo o no. Tothom té la sensació de
ser-hi o no ser-hi.
M: En aquest punt influeixen molt els
pares.
O: És veritat. Segur que no seria fàcil
si no volguessis fer-lo, si els diguessis
“pares, no vull fer el batxillerat”, però
no pots decidir-ho. Fins a la secundària hi havia l’excusa d’estar malament, perquè sembla que t’hi obliguin.
Maria: És a dir, que en el moment
que la responsabilitat l’assumeix
un mateix, sents més teva la
decisió.
Q: Quan es diu que a l’arribar al batxillerat la gent es posa les piles, en
part és per això. Fas el batxillerat, i
fas aquell batxillerat perquè tu vols.
Dubto que els pares t’hagin dit, fes el
científic.
O: Aleshores tens un problema.
M: Els pares aleshores tenen un problema. De fet molta gent diu que no
estudia gaire a la secundària i que
s’esforçaran al batxillerat. Hi ha companys que ara no treballen gaire i pensen més en el pati, que segur que l’any
que ve treballaran de valent.
O: Potser algun seguirà igual. El problema pot venir del fet que els pares
decideixin que el seu fill faci batxillerat. És evident que tenen una part
important en la decisió, però la decisió
final l’hem de prendre nosaltres.
Maria: Al llarg que us heu anat
fent grans, se us han donat criteris per prendre decisions, per fervos més autònoms i això us ha fet
gaudir més de les decisions que

O: I entens que farà que tot sigui més
fàcil. Anem entenent que val la pena
deixar de fer alguna cosa de les que
voldries fer, si això comporta poder
començar més ràpid.
Mònica: I veure també que si la

majoria del grup està implicat, el
treball funcionarà millor.
M: Pel que fa al consens, i recopilació de les idees de cadascú, serà un
procés difícil d’aconseguir perquè hi
haurà gent que no voldrà. Per arribar
a una idea comuna, crec que és gairebé impossible recollir una idea de
cadascú.
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heu pres. Potser aquests alumnes
que són menys autònoms, ja sigui
per triar el batxillerat o la roba
que es posen, gaudeixen menys
d’aquestes decisions.
Mar: En el cas dels pares, parlant del
batxillerat, cal que t’ajudin a triar.
És a dir, sentir-te
acompanyat.
M: No cal que decideixin per tu, però
que t’ajudin. A mi em va ajudar molt
que m’ajudessin a veure avantatges i
inconvenients de fer l’un o l’altre. Fa
tres mesos no en tenia ni idea, i ara
estic encantada.

Maria:

Maria: Us sentiu, però condicio-

nats pel que diuen els pares i per
altres factors?
O: Estem molt condicionats per altres
factors que no són els pares.
M: Per exemple la roba és un cas a
part, perquè hi ha la moda, els amics.
O: On vas, on vius.
M: Influeixen moltes coses en el que et
poses. Realment hi ha molt poca gent
que es posa el que es posa perquè li
agradi, encara que a l’altra gent no li
agradi.
O: T’agrada perquè ho coneixes, i ho
coneixes perquè ho has vist en algun
lloc.
Q: D’innovador hi ha molt poca cosa
en aquest món.
M: El qui diu que li encanta el que
porta, encara que no agradi als altres.
És com la forma de pensar, sempre
estem influïts pels pares, per l’entorn,
pels altres.

Mònica: Els factors ambientals

influeixen molt. Però sempre
tenim la llibertat de prendre les
nostres decisions. Pots seguir
sent lliure de prendre decisions o fer cas del que pensen els
altres.
Q: Segons en quins ambients et trobes, decideixes diferent.
O: Tornant a la roba, depèn dels
ambients, et fa sentir bé vestir igual
que els altres. T’influeixen els altres,
però també és perquè et sembla més
fàcil vestir com els altres.
M: Jo puc pensar que sóc la mateixa
persona, però si visc a un altre lloc
que no sigui aquest, seré la mateixa
persona però diferent perquè hauré
tingut altres influències. Encara que
en féssim un clon, seríem diferents.

Enric: Anem a la teoria de

com es pren una decisió en una
classe, que pot ser per votació, per majoria, per consens.
Creieu que a l’escola en què heu
estat des de petits, hi ha alguna
d’aquestes formes de prendre
decisions que predomina per
sobre de les altres? Per exemple en una tutoria en què s’ha
de decidir un viatge, el tema del
Carnestoltes...
Q: Si tens diferents opcions excloents, es fa per votacions. Però a vegades es pot tendir a agafar idees de
cada opció.
O: A vegades no tenim el temps per
fer-ho per consens, sobretot a la
secundària.

Cristina: A primària quan us

feien escollir un tema, com ho
fèieu?
O: Acordàvem les opcions i després les
votàvem.
Q: Com fem amb la tria de pel·lícules
per Nadal.
O: Per fer consens es necessita temps.
M: A vegades a primària per triar un
tema no, però per veure què tractem
sobre el tema, sí que en parlàvem i
arribàvem a acords.
Mònica: Quan treballeu en grup

és evident que treballeu més
per consens que en el marc de la
classe.
M: En una classe hi ha moltes
opinions.
Q: Pot passar una classe sencera i
encara hi ha mans aixecades de gent
que vol parlar.
M: Moltes vegades una decisió d’un,
pot perjudicar-te a tu. O la teva opinió
pot perjudicar a l’altre, o simplement
no li agrada. Tothom té un punt d’orgullós i se sent malament si no es tria
la seva idea. Per això hi lluita.

Mònica: Creieu que a mesura
que heu crescut la idea de consens en el treball en grup ha anat
guanyant pes ?
Q: Sí, clar, perquè quan ets petit dius
vull això i ja està.
M: De petits som egoistes i no sabem
argumentar. Tot ho volíem al moment.
A mesura que et fas gran, veus que és
injust que tot sigui el que tu vols.

Maria: En un grup, les decisions
grupals, per consens sobretot,
impliquen una renúncia.
M: Per votació també, també hi ha
una renúncia, però per consens renuncies una mica.
O: Per votació renuncies a tot.
M: I tens la sensació de perdre i ja no
estàs tan interessat. Et sents pitjor
perquè l’altre ha guanyat pel fet que
tu hagis perdut. I no t’esforces tant
Mònica: Parlant de la renúncia,

sou conscients que quan preneu
una decisió, renuncieu a la resta,
encara que tingueu clar el que
voleu?
O: Això és el que fa més por, prendre
una decisió implica no prendre les
altres.
M: A nosaltres ens ha passat. En el
moment de triar el batxillerat, teníem
més d’una opció. I et fas preguntes,
per exemple, com et veus d’aquí a cinquanta anys fent això?

Maria: Abans dèieu que el resul-

tat depèn de la passió que tens
en el moment de prendre la decisió. En el moment de decidir, els
factors exteriors, els hauríem de
deixar de banda. Per exemple, si
pensem que no trobarem feina
d’allò que vaig a estudiar, potser
ho hauríem de deixar en un segon
pla...
M: Si prens una decisió pensant
només en allò que t’agrada, hi veus
només els avantatges i busques solucions del tipus si no ho puc fer aquí,
me n’aniré a fora a fer-ho.

Q: A més, si t’agrada, segur que en
saps més del tema.
Enric: Hi ha moments específics

en què us eduquem en això?
O: Recordo que de petits triàvem el
que treballàvem.
Cristina: Els petits de tres anys

fan racons i ja estan triant.
O: Sembla que vagis prenent més
decisions de grans. Jo recordo al Joan
Manel dient què volíem fer i nosaltres
anàvem fent una llista a la pissarra.
I després triàvem. Bé, si haguéssim
triat les sirenes potser no ho haguéssim fet, però ho recordo com una cosa
molt “xula”.

Maria: Ara sou més grans, i no

tan espontanis.
M: A sobre, quan una persona petita
s’equivoca, intenta si més no que li
agradi. Ara, que les decisions no són
quin racó fas... Des de petits sempre
hem hagut de prendre decisions.
Q: Insconscientment segur que ho
hem anat aprenent. A vegades és
amb qui dorms a les habitacions de
les convivències...i va augmentant la
importància.
O: Les decisions d’ara, comparades
amb les de petits, són més importants.
Però fins i tot pots canviar de batxillerat. I si canviessis tampoc hauries
perdut el temps... poden ser importants les decisions però no són transcendentals. Perquè sinó espanta molt.
M: T’agafa l’angoixa de ... i si és molt
difícil.
O: Quan érem petits també vèiem
com a molt important el que triàvem.
Segur que quan triem una carrera,
pensarem que la tria del batxillerat
era una tonteria.

Maria: En tots els àmbits de la
vostra vida, creieu que la presa
de decisions és la que correspon
a la vostra edat, tant a casa com
a l’escola.
Q: En el cas de la tria d’estudis, és
l’adequada.
M: Ni ens guien molt, ni ens deixen
sols.
Maria: En l’àmbit personal,
teniu la sensació que el pro-

cés és equilibrat. Podeu tenir la
impressió que en l’àmbit familiar
teniu menys llibertat. Es diu que
actualment els nois viviu en una
bombolla.
M: A mi ja em va bé, perquè quasi no
prenc cap decisió. Penso que m’agradaria prendre’n, però en el fons prefereixes que les prenguin ells. I a l’escola, quan ens diuen fes un treball que
sigui d’aquesta manera. Ara ja no ens
diuen com ha de ser al peu de la lletra.
Si no et donen pautes, ets sents més
insegur.
O: Globalment crec que és just. Però
parlant dels treballs, ens deixen més
llibertat i més marge de creativitat, però en canvi algun professor fa
aquest plantejament, però en realitat
el professor té al cap el mateix treball
que feia abans , i espera el mateix
resultat.
Enric: El treball de recerca

en si mateix és més obert, i no
té aquest risc. A més hi ha un
acompanyament.
M: En un treball d’un llibre, per exemple, hi ha preguntes obertes, d’opinió, i
no sempre s’entén que l’alumne plantegi un punt de vista diferent del que
es preveu.
Enric: Una última pregunta
seria per què us heu apuntat a
aquesta tertúlia?
Q: Un motiu és que em feia mandra
la classe de la tarda. Però sobretot em
feia gràcia participar en una tertúlia
en un altre àmbit, amb pares.
M: Tot i saltar-me esport, m’agradava poder participar en la revista de
l’escola en el meu últim any.
O: M’agrada parlar i sempre és interessant donar l’opinió. I comentes que
no entens com no ve tothom. I en proposar-nos-ho ens vàrem mirar amb
la Mar, i vàrem prendre la decisió.

Cristina Casabona, Enric Codina,
Mònica Font, Maria Sansalvadó
Comissió Revista
Mar Balibrea, Quim Roca, Ona Salvat,
Alumnes de 4t ESO
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El plaer de crear,
el plaer d’escoltar.
Un concert per a tots
El concert de primer d’ ESO és un
moment especial que tots recordem. El d’aquest any ha estat un
concert diferent. No era un concert, hem representat el musical
de Mar i Cel. Des de fa uns anys
primer es llegia el guió d’aquesta
obra i després se’n representaven algunes escenes per grupets,
no les veia ningú més que els i les
alumnes de segon i els i les mestres. Aquest any, però, hem tirat
endavant tot un projecte, per
voluntat pròpia.

Fins i tot nosaltres sols portaríem la
direcció de l’obra. Van demanar uns
quants voluntaris que tindríem una
tasca una mica més destacada en
la coordinació de l’obra. Ningú no
s’havia de veure obligat a fer aquesta
tasca, simplement calien ganes de
fer millor la feina i que quedés una
obra que finalment convertiria el
nostre concert de primer en un dels
nostres millors moments a l’escola.
Seria inoblidable.

hom hi estigués conforme, però en
general la majoria va estar d’acord
amb el seu paper. Tot i així hi va haver
gent que no va quedar contenta o
que no va tenir paper, ja que el repartiment inicial era per a unes vint persones, de manera que vam decidir
que inventaríem una altra escena
per posar-hi més personatges.
Després de molts dies parlant-ne
vam començar els assajos, amb el
temps una mica just, però al final
vam representar l’obra per als alumnes de 2n d’ESO.
Després vam haver de prendre una
de les decisions més difícils de tot el
procés, ja que no només ens afectava
a nosaltres sinó que també afectava
les nostres famílies. En veure que
bé que ens va quedar l’obra per als
companys de 2n, els professors van
pensar que podríem fer-la per als
pares, i aleshores vam proposar tres
opcions:
Fer Mar i Cel substituint el concert del Mercat de Calaf, i poder
millorar la part musical sobretot.
Fer Mar i Cel dues setmanes després, per tenir més fresc el paper,
i fer el concert al Mercat de Calaf.
No tornar a fer Mar i Cel i fer
només el concert.

Tot va començar unes setmanes
abans de Nadal. L’Aleix, l’Enric i
la Laura ens presentaven la SD05
(seqüència didàctica), el món del teatre. Primer, i des del punt de vista més
teòric vam estudiar l’organització del
text teatral i després vam començar
el treball de Mar i Cel tal i com acabaria essent el concert que vam oferir el
passat Mercat de Calaf.

Un cop decidits els directors, aquests
van preguntar als alumnes quin personatge els faria il·lusió representar.
Volíem que hi haguessin les mínimes
disconformitats, ja que normalment
són els professors que trien qui fa
què de manera que hi ha gent amb
molt paper i gent que quasi no fa
res. A tots ens ha passat que, alguna
vegada, no ens ha agradat el paper
que ens ha tocat, en alguna obra, de
manera que tothom va tenir dret a

Com hem avançat, una de les decisions més importants que vam haver
de prendre va ser si representàvem
Mar i Cel per als pares al Mercat de

Per començar el projecte, els professors ens van enviar un PDF
amb el guió de l’obra que va representar Dagoll Dagom l’any 1988
i posteriorment el 2004. També
vam visualitzar un funció del 1988
per saber quin era l’atrezzo, o com
eren les cançons. Vam veure de
què anava l’obra i ens van proposar
la representació sencera, no com
havia estat fins aleshores. Sabíem
que ens hauríem d’esforçar per
aconseguir fer allò. Seria una obra
molt nostra. Els professors només
ens acompanyarien per oferir-nos
petites ajudes que necessitéssim
en moments puntuals.

opinar. Havien de donar tres opcions. Els directors es van esforçar al
màxim perquè tothom pogués estar
content amb el paper que li havia
tocat fer. Va ser molt difícil que tot-

Calaf i suplir el tradicional concert
de flauta o si ho representàvem poques setmanes més tard. Pensant-ho
bé vam arribar a la conclusió que ho
havíem de decidir entre tots perquè

fos més just. Vam fer una votació a
mà alçada i finalment vam acordar
que faríem l’obra al Mercat de Calaf,
aprofundint en el tema musical.”
Bé, en el fons ells sabien que nosaltres ho havíem estat fent el millor
possible, en algun moment potser hi
havia alguns papers mal repartits
però vam acabar fent que la gent que
no estava a gust amb el seu paper i
no el trobava bé acabés trobant-se
a gust i tothom pogués participar
de la manera que més li agradés.
Martina Sellarès

Finalment, la democràcia va decidir. Després de discussions entre
companys i professors, entre alumnes i entre els mestres, vam acordar que amb l’Esther prepararíem
les cançons per poder-les cantar i
representar per al concert. No vam
aconseguir que tothom hi estigués
d’acord, però va ser el que va decidir la majoria i per tant seria l’opció
que duríem a terme. Meritxell Vila
Durant un temps vam deixar els
assajos per centrar-nos en les proves globals, que amb tot les havíem
deixat una mica oblidades. Vam
fer unes setmanetes d’estudi en les
quals només fèiem Mar i Cel a les
hores de música, d’aquesta forma
començàvem a aprendre la lletra de
les cançons. Pensàvem com cantar
de manera que tothom prengués
part important en el tradicional concert de primer tot i que aquest any

interpretat per un company. Les pistes
de piano eren gravacions que ens havia
proporcionat l’Esther. Vam posar més
èmfasi en la veu ja que es tractava d’un
musical i no d’una obra qualsevol.
Ho vam adaptar tant com vam poder
i vam començar a treballar amb el
reajustament de personatges, a refer
alguns trossos de guió...
Al cap d’uns dies, un cop el guió ja s’havia reajustat, ens vam posar a treballar
en tot. Vam començar per les escenes,
primer repassant el guió i després anàvem amb l’Enric, i el Josep Maria a
crear la caracterització de cada personatge. També havíem de fer els decorats. Vam començar dissenyant-los i
després vam començar a elaborar-los
a l’aula de tecnologia amb dos cartrons que pintàvem per un cantó de
blau i per l’altre el fèiem representant
taulons de fusta. Vam fer una bandera
musulmana amb una mitja lluna sobre
una tela vermella penjada d’un llistó.
Un dels aspectes que més feina ens
va portar van ser els canvis entre
escenes. Havíem de canviar decorats, llums... Vam assignar encarregats per a coordinar-ho tot: el teló,
els decorats, la bandera, els llums,
etc. Va ser una bona idea i tot va quedar força ben repartit.

companys de 5è i 6è. Va ser l’assaig
general. Tot va quedar prou bé.
I finalment, el dissabte va arribar el
gran dia, després de tantes hores d’assajos interminables que semblava que
no acabessin, havia arribat l’hora de la
veritat. Teníem un públic crític però
que a la vegada sabia tota la feina que hi
havia darrere d’aquell gran muntatge.
Era un projecte ambiciós però que
estàvem segurs que aconseguiríem
portar a terme.
Vam quedar a les 10.45 a les classes per
canviar-nos. A mesura que anava arribant la gent anàvem pujant. Ens vam
canviar i vam baixar al teatre. Vam
començar a preparar-ho tot: decorats,
material... Tot al seu lloc, intentant
agilitar-ho tot al màxim. Però ens va
sorgir un problema: hi havia gent que
no arribava i cada cop quedava menys
estona. Vam decidir uns substituts
d’última hora, però per sort no els vam
haver de fer servir, ja que finalment
tothom va arribar a temps.
Després de la presentació dels directors, va començar l’obra. Tothom va
fer-ho molt bé i els apuntadors gairebé no van haver de fer res. Va ser
una representació excelsa i tots vam
quedar molt i molt satisfets.

Amb tot això ja només faltava una
setmana per al Mercat de Calaf.
Va començar el compte enrere.
Assajàvem gairebé cada dia, fent
diferents escenes amb la col·

Ha estat un curs en què hem pres
moltes decisions, algunes més difícils que d’altres, i a més entre tots
hem après a treballar en grup ajudant-nos els uns als altres per fer

ja havíem decidit que no seria com
havia estat els altres anys.

laboració de l’Anna Ponces, professora de teatre a l’escola.

de totes i cada una de les escenes
un projecte comú.

No es tocava la flauta, de fet, només
es va tocar un instrument: el saxòfon,

El divendres, el dia abans de la representació, vam representar l’obra als

Enric Codina
Professor de Llengües d’Educació Secundària
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Avui toca racons!
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“Avui toca Racons!!!! A veure...
quin triaré? Ah! No sabeu què són
els Racons? Anomenen Racons
unes estones a la setmana que
podem triar quina activitat fem,
ens barregem grans i petits i
podem anar a l’espai que volem i
estar-hi l’estona que ens interessa.
A cada espai hi ha una mestra o un
mestre que ens prepara els materials, no ens explica gairebé res,
ho descobrim nosaltres sols. A mi
m’agrada molt el de Joc Simbòlic
i el de Llum, però als meus amics
Pau i Berta els agraden racons
diferents. No passa res, no cal que
hi anem junts, podem fer el racó
que volem cadascú, després ens
retrobarem a la classe i al pati...”.
Els Racons neixen de la voluntat
d’oferir oportunitats d’aprenentatge
a cadascun dels alumnes, més enllà
de la dependència del grup, de fer
tots el mateix al mateix moment, es
cerca la possibilitat d’exercir la seva
individualitat i anar teixint un criteri
propi i una consciència d’aprenentatge. A l’escola fem Racons barrejant alumnes de diferents nivells, els
nens i nenes de 3 i 4 anys d’Educació

segueix-nos a:
www.ampaes.wordpress.com
correu.ampaes@gmail.com
@ampaessadako

Infantil per una banda, i els de 5 anys
d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària per l’altra.
Els Racons pretenen afavorir el joc,
la creativitat, la descoberta, l’experimentació, la investigació, l’expressió,
la imaginació, la responsabilitat, l’organització i planificació del temps,
aspectes que considerem fonamentals en l’educació integral de les
nenes i nens. També pretenen donar
resposta a la diversitat d’interessos,
capacitats i ritmes d’aprenentatge,
afavorir l’autonomia personal en tots
els aspectes, posar el nen i la nena en
situació de triar, de preguntar-se què
li interessa fer en un moment determinat, de desenvolupar l’activitat
sense la direcció de l’adult, d’aprendre els uns dels altres, d’obtenir una
visió més global de cadascun dels
alumnes, de descobrir els punts forts
i preferències de cadascun d’ells.
A Sadako triem fer Racons!
Laura Gual
Coordinadora d’Educació Infantil
Maite de Llanes
Mestre d’Educació Infantil 3.

Quin valor
triarem aquest curs?

Des de fa uns anys, famílies
d’Educació Infantil i mestres,
decidim plegats un valor per treballar-lo específicament al llarg
del curs i les activitats que podem
desenvolupar.
Aquesta tria la fem a partir dels
valors que proposen les famílies
per a treballar amb els nens i nenes.
Aquest curs ja hem tingut la primera
trobada amb les famílies, en què
s’ha decidit per consens el valor a
treballar, EL RESPECTE. A partir
d’aquesta tria començarem a posarnos en marxa a través de diferents
grups de treball o comissions, per tal
d’organitzar les activitats i propostes que es duran a terme al llarg del
curs. Cap a final de curs farem una
trobada de nens, nenes, pares, mares
i mestres en què les diferents experiències viscudes a casa i a l’escola
al voltant del valor tindran un gran
protagonisme.
El treball de valors és un dels eixos
vertebradors del projecte de la nostra escola i pensem que és important compartir-lo directament amb
les famílies a l’etapa d’Educació

Infantil. En la quotidianitat de l’escola és inherent treballar el comportament cívic i ètic a través de les relacions que establim uns i altres i les
diverses activitats específiques per
tal d’aconseguir una bona convivència i una bona estabilitat personal.
A l’escola intentem donar el màxim
suport i acompanyament a les famílies en l’aventura d’educar, volem
estar al seu costat en la creació de
les bases d’un bon desenvolupament
tant social com emocional.
Entre tots eduquem per formar
“persones”, amb capacitat d’analitzar el món que ens envolta amb
criteris propis i ferms, per aconseguir que cada alumne construeixi
la seva pròpia identitat per a un
correcte equilibri personal i que es
relacioni de manera positiva amb
els altres.Per aconseguir tot això,
eduquem en valors i els treballem
en el dia a dia a l’escola, donant
continuïtat al treball de les famílies
i fent-les partíceps a cada moment.
Marina Doménech i Cristina Ferreres
Mestres d’Educació Infantil

La millor manera
d’intercanviar
experiències 
i coneixements
entre famílies,
educadors i experts

_

28.11.13 - Vine i emociona’t
		
Pepita Riau
30.01.14 - Com sobreviure als
		 primers anys en
l’educació dels fills.
		 Educar amb els
		 cinc sentits
		
Carles Capdevila

06.03.14 - La plasticitat
del cervell.
		 Trencant alguns
		neuromites
		
David Bueno
07.04.14 - Com condiciona
		 el llenguatge
		 les relacions
		 i el fet educatiu
		
Sebastià Serrano

27.05.14 - Vull, puc!
		
Pau Garcia-Milà

Totes les ponències començaran a les 20h.
i tindran un format de xerrada+col·loqui.
Hi haurà una convocatòria específica per a cada
xerrada a través dels vostres correus electrònics
personals que s’enviarà abans de cada activitat.
Les activitats són gratuïtes i estan adreçades a
l
col·lectiu de famílies, mestres i personal de l’escola.

escola@escolasadako.com
escolasadako.cat
escolasadako.wordpress.com
facebook.com/sadakoescola
twitter.com/escolasadako
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