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PROLEG 

És per a mi un plaer poder prologar elllibre del Doctor Miquel Siguan sobre 
la historia del nastre ICE. Encara recardo el momen! en el qua! em va plantejar la 
idea que essent a la vora el 25é aniversari de la seva creae¡ó, convenía deixar 
consmncia deis diferents moments pels quals havia transcorregut el seu esdevenir. 

Ni ngú millar que el seu fundador per emprendre aquesta tasca i fruit de la 
seva teoacitat, avui, després d'una mica més d'un aoy, ja tenim a les naSlres mans 
un document escrit referen! a tota una etapa d'una inslitució que ha aconseguit, 
gn\cies a I'esfo¡y deIs nombrosos professionals que hi han passat, un merescu! 
presligi no narnés en e l eanjun! de la Universitat sinó també en els sectors 
educatius de la societat catalana. . 

El !libre no és solament un testimoni deIs fets sinó també un reconeixement 
a l'esfore; de diverses generacions de professionals, alguns deIs quals es veuran 
reflectits amb nom i cognoms en aq uestes pagines i, d'altres que, q uedant en 
I'anonimat, també formen part d'aquest gran coHectiu huma que sem pre gaudi ra 
del nostre agrai"ment, respecte i afecte. 

Curiosament les circumstancies actuals recorden molt les que van conduir a 
la necessitat de la creació deIs ICEs. Ara, com lIavors, ens trobem en un momenl de 
profunds canvis en I'estructura i en la proposla formativa del nostre sislema 
educatiu. Proposta que fa necessari aglutinar immensos esforyos per aconseguir que 
els educadors facin seves les innovacions que cal introduir en els seus Mbits i en la 
seva formació a fi d'estructurar les respostes educatives que necessita la societat 
actual. 

En aquel! momen! es va canalitzar a través de les un iversitats el repte de 
propiciar el canvi i e ls ICEs varen actuar de catalitzadors d'aquest esfor~. El 
generós treball desenvolupat va propiciar que quan , amb l'adveniment de la 
democrac ia, les administrac ions autonomiques varen passar a tenir la 
responsabilitat de Is processos de formac ió permanent del seu professorat, a 
Catalunya, a diferencia de la resta de l'Estat, es va reconeixer la tasca realitzada 
pels seus ICEs i es va decidi r seguir comptant amb la seva col·laboració. 

Aixo no obstant, el lemps transco rregut no va passar debades i la 
complc:xitat del context educatiu actual i de la societat en que s'insercix supasen 
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disposar d'organitzacions sofisticades ¡ eficaces que siguin capaces d'estructurar 
intervencions educatives actualitzades en el vessant cientifi c, integrades en el medí 
social, rapides en ["aedó i amb capacita! d'adaptació als continus canvis. 

Entenem que el nostre ICE, gracies, entre d'altres raons, a les orientacions 
que varen saber assenyalar els seus pioners, ha sabut generar un clima posil iu de 
relacions internes i extemes que ha dona! com a resulta! que s'anessin sucee in! 
equips humans que han assumit les responsabilitats esmentades amb un alt grau de 
professionalilal ¡que actuant amb gran flexibilitat han permes que eos apropem 
notablement al paradigma d'organit::zació assenyalat. 

No se' os escapa que malgrat tot, el cami que queda per recórrer és lIarg i no 
excmpt de dificultat s. Si bé gaudim d 'excel'lents recursos hum ans i 
d' infraestructu ra, la situació actua l, tal com assenyalave m, exigeix elaborar 
res postes que passen necessariament per I'en lesa previa amb di ve rses 
organitzacion s (de l' Administració i de la Un iversitat, fonamentalment), aixo 
demana afinar més i milla r el mare relacional extem de l' ICE, la qual cosa obl igara 
possiblement també a ree taborar la seva estructura inlema així com el seu encaix en 
el conjunt de la comunitat un iversitaria i en la societat educativa. 

No obstan! aixo, de la lectura de les pagines del Ilibre del nostre mestre i 
antecessor en la di recció de l'ICE de la UB, hcm d'extreure sufic ient carrega de 
confianrra com per escometre am b decisió la lasca. Des d'aquí el nOSlre més 
profund agraTment per la feina real itzada i per aquestes pagines que, de segur, 
mantindran en la memoria col'lectiva la histOria de la institució i al hora ens 
ajudaran a entendre-Ja millar i a saber trabar el camí pe] qual hauran de transcórrer 
els futurs 25 anys d 'acció com a cntitat cxemplar. 

Barcelona, desembrc de 1995 

Juan Mateo i Andrés 



PRESENTAC¡Ó 

L 'ICE de la Universilal de Barcelona va ser fundat en el mateix mament que 
e/s d 'oltres universitats espanyoles per un Decret de juny de 1969. En e/s dies de la 
seva fundudó s 'acabava de publicar el Llibre Blane sobre el sistema educatiu en 
que s 'anunciava una reforma educativa i s 'eslava preparant la Llá que havia de 
fer~la efectiva. 1 juslamenl es creaven e/s ICE perque [055in un deis motors 
principals d'aquesta reforma. 

Des de la perspectiva actual resulta dificil imaginar /'expectativa amb que 
es va rebre el Llibre Blane ¡les ¡Uwúons que va despertar, era la primera vegada 
que des d'una publicació oficial es Jeia una crítica a fons d'un aspecte de la vida 
social espanyola, i es prometía un canvi. Com acostuma a passar amb les ¡Uusions 
humanes també en aqueSI cas va acabar en desiUusió peró fins i lot abans que 
aixo succeís l'equip ministerial que havia impulsat la reforma va ser subslitui1 i 
['Administració educativa practicament es va oblidar del.~ ICE. Tot semblava 
anunciar la seva ji pero en contra de !o!s e/s pronosJics varen sobreviure duran! 
molts anys i alguns han arribal fins avui. 1l'lCE de la Universital de Barcelona no 
tan soIs ha continuat en /a seva existencia sinó que des del seu comenr;:ament ha 
manlingut una unital de propOsits i de realilzacions i avui poI contemplar el futur 
amb confianr;:a. 

En un país en que la improvisació i el lOmar a come~ar de nou són la 
regla més que no pas l'excepció, una moslra de continui"lal d'aquesla magnitud 
mereix celebrar-se i no és estrany que e/s seus acluals responsables hagin cregut 
convenient fixar en un lext escrit la seva memoria historica. 1 fampoc no és estrany 
que jo hagi aeeeptal la responsabilitat de redactar-lo. Poc lemps després de la 
publicació del decret fundacional de ¡'Institul el rector Eslapé em va fer ¡ 'honor de 
proposar-me com a director. Disset anys després i arran de la mevajubilació com 
a cafedratic universitari, el rector Brica/l em va comwlicar el meu cessament i 
alhora el meu nomenament com a director honorari de I 'Institut. De manera que 
no sois sóc el més an/ie deis co/·/aboradors de l'lnstitut sinó l 'únic que s'hi manté 
des del primer dia. 

Prop d'un quart de segle és un període prou llarg de femps per a qualsevol 
imlitució pero a casa IIO.Hra, (l més, ha es/at en uns anys d'acee/eració hislurica. 
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Quan es va/undar ['ICE el general Franco feia trenta-tres anys que era el cap de 
1 'Es/al espanyol i encara que el s eu regim havia evolucionar, i , en I 'ordre 
economic, s 'havio Jiberalitzat políticamenl consli/l/ fa un anacrOllisme en el 
conjunl europeu; la pressió popular ofavor d'un canvi democra,ic era cada 
vegada més forla. Pero malgrat lotes les press;ons el regim ; la maquinaria de 
I 'Es/al es mantenien immoh¡ls. 

Pero no pas per goire lemps. A partir de la ereació de 1 'ICE e/s canvis es 
succeiren omb una extraordinaria velocitot. La malal/ia j lo mort del dictador, les 
ambigüirars de Ja Irans;ció democratica, el reslablimenl de la Genera/ital 
provisional, ¡'Estaru! d'Autonomia, la transferimcia de compelimcies en educadó, 
/'uutonomia de la Universitaf. Cadascun d'aquesls canvis no tan soIs modificava 
for /ament el COn!orn instilucional de l'ICE sinú que afeetava el sistema educa/iu i 
per lant les funcíans que I 'ICE havia de satúfer. Cal pensar només en el que va 
representar per a l'Ins/itu/ la introducció del catala a I'ensenyament quan, d'un 
dio a l 'altre, hagué de fer-se carrec del reciclatge en catala de moils milers de 
meSfres en exercici. 

A aquests canvis rapids en I'ordre polític cal afegir encara els canvis en les 
estructures administratives en les quals l 'ICE s'integrava. EIs ICE van ser ereats 
com a instituts universitaris en dependimcia directa del rectOr de la corresponenl 
universitat, pero coordina/s per un organisme central: el CENIDE, dependen! de 
fet del Ministeri d'Educació i de la seva Direcció General d'Univers i/ats per la 
seva natura universitaria, i de les Direccions Generals d'Ensenyamenl Primari i 
d'Emenyament Mitja perque en definitiva eren elles les que feien possible les 
activi/alS de perfecc:ionament o de recícla/ge deIs ensenyants. Dependre de 
direccíons generaJs dijeren/s que de vegades tenen criteris diferents si no oposa/s 
té, certamen/, molls inconvenients, pero quan el Ministeri d 'Educacíó es dividí en 
dos, un d'Educació i un d'Universitats, la /ensió va ser tan gran que els ICE varen 
estar a punt de desapareixer. Afor/unadament la divisió acaba aviar pero 
immedia/amen/ es produí una nova crisi quan els soeialistes I 'any 82 es feren 
carrec del govern i per lan/ del Minis/eri d'Educació. E/s socialistes no confiaven 
en els ICE, i els consideraven, en bono part amb raó, conservadors i hos/ils a una 
renovacíó democratica de /'ensenyament, de manera que per dur a /erme les seves 
funcions a partir del 1983 varen crear una xarxa comarcal de Centres de 
Professors (CEP). D'aquesfa manera algW1s ICE desaparegueren i tan sois varen 
subsistir aquells que amb el suport de la seva wliversitat e~' varen reconvertir i 
passaren a ocupar-se de pedagogia universitaria. 

La situado de / 'ICE de la Universitat de Barcelona era aforlunadament 
dijerem, ¡e/ mateix podem dir deis ICE de les altres Univer.~ira/s de Catalunya. No 
soIs complava amb el ~'upor/ de la Universital. i de fel des de I 'autonomia 
universitaria havja iniciat molles tasques en I 'amb¡t univursilllri, .finó que havia 
mamingul bones re/ocians amb e/s moviments de renovació pedagogica i tenia a 
més la confian~a de les noves autorita/s del Deparlamem d 'Ensenyamem. Aixi 
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dones Ja temporada de eris; es va saldar positivament j r ICE va seguir el seu 
comí amb renovada empenta. 

A aquesta successió, més que rapida vertiginosa, de canvis en les 
estructure.'i pofíliques i adminislratives es podria afegir encara el canv; de les 
persones en e/s l/ocs directius, rectors i vice -rectors, ministres, conse/lers 
d 'Ensenyamenr i directors genera/s de diferents denominacions. directors del 
CEN1DE i "INCIE ... que s 'haJl .~ucceU en el transcurs deis any.'i. 

Les dificulta/s majors per a /'ICE s 'han deriva! de fa manca crimica d'un 
eSlotul definir quant al personal, constituil en bono par! per persones en comissió 
de serveis, quanr al pressupost de fWlCionament, alimenlat des de Ion/s dijeren/s i 
inconnexes que colia renegociar cada ony, quan! a les funcions que eren diferents 
segons la perspectiva administrativa que les considerava. El con/rast entre el 
volum d 'activitats de l'Inslitut, que en molls especIes ben aviat va superar el d'una 
facultal, i la precarietat deIs seus recursos, resultava a voltes angoixosa. 1 no 
perqlli:!fossin insujicients,ja que d'lIna manera o altra sempre hem acabat satisfent 
els nos/res comprom isos, i el pressuposl total ha crescu/ any rera any i moll 
riJpidament, sinó per la varietat i la complexitat deIs camins delfinan~ament. 1 cal 
afegir encara, per la insuficiencia de les seves ins taHacions. Alfotjat 
provisionalment en unes habitacions desafec/ades del soterrar!; del Poli de 
Ciimcies de /'edifici de la pla~a de la Universitat i amb /'esperam;a man/inguda 
durant dissel anys que s 'instaNaria dignamem, bé a la planta principal de 
l'edifici, bé al Pavelló deljardí que recentmen/ s 'ha enderrocat, 1'Ú11ic que es va 
aconseguir varen ser progressives expansions de l 'espai al sOferrani. Fin!> que un 
oon dia i gairebé per sorpresa s 'ha inslaNa/ al correr deis Angels del barrí amic 
de Barcelona, provüionalmenttambé. perque s 'esta a l ·e~pera d 'un emp/~amenl, 
aquesfa vegada defini/fu (1), al nau campus de la Vall d 'Hebron. 

Malgrat tams canvis i lantes /imitacions l'lnsli/ul de CUmcies de "Educació 
de la Universitat de Barcelona no tan sois ha mamingut la seva existencia sinó 
que cada any ha augmentat el valum de les seves aclivitats i s 'ha mantingut fidel 
a/s seus plantejaments inicials i a les seves {fnies d 'actuació, pero len! un esforf¡ 
continuar p er adaptar-les a les necessilalS de cada momento 1 aixi, avui p OI 
considerar-.~e preparat per a afrontar els nalls reptes qlle la nova reforma 
anunci(lda Ji planleja. 

A I 'hora de voler explicar les raons d'aquesl balan~ lan sali~jactori caldria 
comenr,:ar per recordar alla que jo he assenyalat. Que en els nos/res temps la 
formado continuada deis ensenyants s 'anomeni recic1atge, perfeccionamem o com 
es prefereixi al/omenar, és una autentica necessitat ampliament senlida que cal 
.wlisfer, i que la manera de satisfer-la per milja d ·un inslilut universilari en 
co¡'¡aboració amb l'Administració pera independenl de ella és una bona fórmula. 
Pero per a explicar 1 'bit cal afegir encara WJ parell de raon.~ complementaries. La 
primera és que la combinacio d'amplia autonomia i de manca de s tatus 
adminislraliu de la qual he destacal e/s inconvenienfS. i que Ita portat a la 
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desaparició o /0 ineficacia d'altres lCE, ha tingut també un aspecle positiu en la 
flexihiJitat que, urililzada adequadament. ha pames adaptar-se facilment a 
circumst¿mcies molt variades, WlO adaptació que unes eSlruClures més rígides i 
formalitzades haurienfer impossible. 

La segana, i probablement la més importan/o és la qualitat humana deis 
seus coNaboradors i I 'esperit de trebo/! en equip que ha esfal una constanl en la 
vida de 1 'lnstituf des deIs seus inicis. El doctor Joaquím Xirau, de qui em considero 
deixehle, ocos/umava a dir que ¡'ensenyamenl és la dedicació professional més 
digna i la que a la l/argo més satisfaccions personals produeix. Si aixo és arrí, ¡jo 
certament ho cree, no pOI resultar estrany que una institució que no té altre 
objectiu que el de servir a la mil/ora de ¡'ensenyamen/ sigui capm; d 'a/reure 
persone.~ ¡¡'¡usionades per la sevafeina. 

luna darrera observació. La mateixa disposició que creava ¡'ICE de la 
Universira/ de Barcelona creava també l'ICE de la Universi/al AulOnoma. I uns 
anys després comenra les seves activita/s 1 '¡CE de la Universitat Poli/ecnica. Tres 
ICE amb unes finalitats semblants i adrera!s al matea public: e/s ensenyants de 
Catalunya. Des del primer dia les nostres re/acions varen ser contínues, de 
vegades d'jn/ensa competencia, de vegades d'estre/a col'laboració, i sovint una 
barreja de les dues amb predomini de la cof./aboració a me.~ura que passaven els 
anys. 1 amb la perspectiva que dóna el pas del temps avui podem assegurar que 
tan! la competencia com la col-laboració ens han estimulat a ¡reballar millar. Hi 
hagué un moment en que es planleja la possibililat de substituir els tres ¡CE per un 
Ins/itut unic j independent de les universitars, peró afortunadament va prevaler 
l'opinió contraria i els !res han consolidar la seva existencia. I per altra banda els 
ICE no han estat els ÚTlics que en aquest darrer quart de segle han /reballal per a 
la mil/ora de l 'ensenyamenl a Cara/unya. Cal pensar lambé en els moviments de 
mestres, en Omnium Cultural, en certes escales exemplars, en tantes ins/iludons i 
persones, cada una per la seva banda. No hem estal els únies, ni hem es/at els 
mil/ors, peró hem procurat fer alló qlle ens per/ocava i aixo és el que prelenen 
recollir aquestes pagines. 



LA CRONOLOGIA 



1969 

El 4 de j ulio! de 1969 un decret crea s is Instituts de Ciencies de ]'Educació a 
sis universitats de 1'Estat espanyol entre elles la de Barcelona. Uns dies despres, e l 
24 del mateix mes, (BOE del 15 d 'agost) un nau decret d ' ¡\mbit més general crea 
els ICEs a tOles les universitats de ¡' Estat i defi neix les seves funcions j les seves 
normes d 'aetuaciÓ. 

Quan es publiquen aquestes disposicions és cap de ]'Estat espanyol i del seu 
govern el general Franco, vice-presiden! del Govern el general MuJ10z Grande 
(substituTt el novembre d'aquell mateix any per ]'almirall Carrero Blanco) ¡ministre 
d'Ed ucació el professor Villar Palas í que amb un grup de assessors acaba de 
publicar el "Libro Blanco" sobre la situació de ]' educació a Espanya i esta preparan! 
la reforma educativa. La creació deis Instituts respon a aquesta perspectiva. 

Malgrat aqucsts projectes la resistencia enfron! del govern de la dictadura 
comen9a a prendre form a i a la Univers itat sovintegen els incidents . A la 
Universitat de Barcelona, a [a primavera de aquest aoy, un grup ha assaltat el 
Rectorat i ha llanvat per la fioestra el retrat del cap de l' Esta!. A conseqOencia 
d ' a ixó el rector Albadalejo es veu obligat a dim itir i e[ professor Estapé, vice
rector, es fa carrec del rectorat. r és e l rector Estapé qui . al novembre, nomena el 
professor Siguan director del nou Institu!. 

1970 

L'any 1970 és !'any de la nova Llei General d ' Educació que consagra la 
reforma del s istema educatiu i de les grans esperances que aixó desvetlla, pero 
també I'aoy del procés de Burgos i ·de les primeres mobilitzacions populars en 
contra del regim. 
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Una vegada promulgada la nova Uei i d'acord amb allo que es preveía en 
els dccrets fundacionals deis ICE es crea el CEN IDE (Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo de la Educación) que té, entre d'altres funcions, la de 
coordinar i difondre les invcstigaciorrs- que es duguin a terme en els ICE. 

Quan! a ]'ICE de la Universitat de Barcelona ja esta creat, peró no té ni 
personal, ni local, ni pressupost, ni un status administratiu definit. Poe a poc es va 
posant en marxa. Anna Cuatrecases es fa carree de la secretaria general, Enrie TorJ. 
de la sots-di recció. El Sr. Piqué, que exercia la secretaria de l'Escola de Fonnació 
del Professorat a Barcelona, s' incorpora a ]'ICE per a posar en marxa el CAP. I poe 
temps després Viceny Benedito es fa carree del Departament de Formaeió. I eom a 
local el rectoral ens cedeix els dos dcspatxs, seixanta mctres quadrats en lotal, que 
al soterran i del Pati de Ciencies havia ocupat el servei de prestee de material 
audiovisual que allí tenia la Delegació Provincial del Ministeri d'Educació. Un 
parell d'anys mes lard hi afegírem part de I'espai que al mateix soterrani ocupava la 
fonoteca i anys més tard el que ocupava I'Escola de Relacions públiques. I sois 
I'any quan la Facultat de Geologia es traslladi al nou edifici de la Diagonal podrem 
aconseguir ampliar I'espai de l'ICE amb uns anties laboratoris a peu pla del Pati de 
Ciencies 

Tot i aixo, modestament, el curs 1970·71 I'ICE comen~a ja les seves 
activitats. No lan sois s'inicien els cu rsos del CAP sinó que es programen els 
primers cursets de perfeccionament per a mestres en exercici. 

1971 

Malgral les dificultats inicials ¡'ICE es va obriot cam i. Comen~a a ten ir 
personal, mestres d'EGB en comissió de selVeis i administratius contractats per la 
Universitat. J el curs 1971·72 porta a terme una activitat que es pot considerar mol! 
intensa. Heus aci un resum extret de l'informe publicat a I'acabament del curso 

L'acti vilat principal esta representada per l'orgaoització de cursos i cursets 
per al perfeccionament del profcssorat en exercici i en vista a la refonna que s'esta 
implantant com a conseqOencia de la L1ei. S'han organitzat 74 cursets de 20 hores 
adrcyats a professors del que, a partir de la L1ei, s'anomena EGB (educació general 
basica) i que han atre! 2.200 assistents. Les temiHiques tractades són 
extre madamcnt variades peró cls que atreuen més públi c fan referencia a: 
"Ensenyarncnt individualitzat", "Didactica de la Ilengua", " Didactica de la 
malematica", "Matematica moderna" "Programació", "Avaluació", "Expressió 
plastica'· ... , ternes tot5 ells clarament relacionats amb les noves orientacions de la 
L1ei d'Educació. I per pri mera vegada s'organitzen alguns curset s fora de 
Barcelona, concretament a Tarragona i a Palma de Mallorca, a1guns d'ells a I'estiu. 
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A banda d'aquests cursets ¡'ICE organitza en coHaboració amb els lnstituts 
Frances, Brit~mic i Alemany, cursets per a mestres que, cone ixedors d 'aquestes 
Ilcngües, es preparen per ensenyar·les d'acord amb la nova programació de l' EGB. 

1 a més a més col· labora amb la lns pecció d'Enscnyament per tal 
d'organitzar uns cursos massius adre9ats als professors de dnque, sise i sete per a 
preparar·los per a fer·se carrec del que ha passat a ser la segona etapa de l' EGB. 

Malgrat la importancia i el volum d'aquesta tasca la major preocupació la 
constitueix I'organització del CAP (Certificat d'aptitud pedagógica) adre9at als 
ll icenciats en Ciencies i L1etres que aspiren a dedicar·se a I'ensenyament, i que la 
Llei ha fet obligatori. Són cursos compl icats d ' organitzar perque comprenen 
especialitats mol! diferents i per tant requereixen un professorat molt variat, s'han 
de programar en horaris compatibles amb la feina i cal a més buscar aules, ja que 
I' ICE no en disposa. El CUTS 69·70 s'havia arribat a 600 inscrits, nombre que 
superavaja les possibilitats existcnts. Peró en comem;ar el curs 70·71 es produeix 
una nova allau. Pcr una banda perque les autoritats academiques toleren que s' hi 
inscriguin alumnes de 4t i de Se de carrera ¡ per una altra perque el Ministeri 
anuncia que en el futur el CAP es demanara no tan soIs als opos itors aplaces 
docents sinó també a aquel ls que ja estan en exercici. Malgrat tots els esfon;:os 
resulta impossible atendre tates les peticions i a la primavera s' ha d 'organitzar un 
curs complementari que en teoria s' allarga durant I'estiu per atendre als que no 
havien pogut inscriure·s'hi abans. En total el CAP ha ates 1300 alumncs. 

A mes deis cursos i cursets esmentats i també en I'ambit de la fonnació 
durant ]' últim trimestre de 1971 se celebren quatre seminaris animats per 
professors estrangers: 

" lnvest igaci6 educativa" (G de Landsheere) 
"Dinamica de grups" (J.Roberts) 
"Cine i televisió" (V.Minaudor) 
"Mecanització de les dades en investigació" (R.Drouin) 

1 el primer semestre de 1972 s'organitzen els següents seminaris i jomades: 
"Pedagogia institucional" (J.Sarramona) 
"Educació psicomotriu" (A.Lapierre, J.Loudes, B.Aucoulourier) 
"Psicopedagogia de la imatge" (M. Porter, J.Lahosa) 

Quant a investigacions estan en curs les següents: 
. "Pedagogia institucional" , i amb aixó s'entén la practica de la gest ió 

compartida entre tots els components de l'esco la i de I'aula. El responsable és 
J.Sarramona i prenen part en la investigació sis escoles. L'any 71 s' ha publicat ja 
un primer infonne i l' any 72 un segon. 

·"Ensenyament individualitzat", que re s pon també a una de le s 
preocupacions principals de la reforma. a carrec d 'A.Fernández. Hi col·laboren 
també quatre escoles. 
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·"Problemes psicopedagogics del bilingüisme", una investigació que suposa 
[a presencia del calahl a ['escala quan aquesta presencia no és encara legal. Hi 
coHaboren quatre escoles i el responsable és J.Mestres i cls assessors M.Pla, 
H.Boada i J. Amau. 

·"Estadístiques educatives" un intenl de sistematitzar aquesta materia sota la 
direcció de P.Batallé. 

·"La despesa familiar en educació", una enquesta destinada a aclarir el que 
les families barcelonines gasten en I'ensenyament deis seus fill s, sota la dirccció de 
M.Siguan i J.Estruch. 

Un fe! molt significatiu és la inauguració. en comen~ar el curs 70-71, del 
CoHegi de la Fonl d'en Fargas com a centre pilo! d' EGB, el primer que s' inaugura 
a Espanya i en el qual Ferran de Cea ocupa la direcció. 

J per a acaba r cal fer constar que aquest any han comenr;at també les 
publicacions de l' ICE en fonna de infonnes mullicopials. 

1972 

A la Universitat de Barcelona segueix el malestar estudiantil i el clima 
d'oposició, com a conseqOencia deis incidents continuats el rector Estapé es veu 
obligat a dimitir i és substituYt pe! professor Caballero. 

Les activitats de ]' ICE es recullen en I'informe que en la lI is ta de 
publicacions de ¡'ICE porta la sigla A.26 . Un resum es publica a l'Anuari de la 
Universitat corresponenl a aquest curso En l'apendix a aquest mateix volum titulat 
" Relacions de personal" es pot veure la relació del personal de I' ICE I'any 1972. 

1973 

L'almirall Carrero continua com a cap del Govem pero al juny el ministre 
Villar és substitu'it per Julio Rodriguez i la refonna educativa perd el poc impuls 
que Ji quedava. A les acaballes de l' any l'almira ll Carrero mor víctima d'un 
atemptat. Molt abans de la seva mort els dislurbis estudiantils havien obligat el 
reclOr Caballero a dimitir i en la impossibilitat de trobar un candidat acceptable el 
Ministeri es veu obligat a nomenar un rector comissari, el professor Carreres. 

El resum que publica ]'Anuari Universicari corresponent al curs 1973· 74 ens 
informa del nombre de cursos organitzats per !'ICE. 
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1974 

Carlos Arias president del Govern i Martínez Esteruelas ministre 
d'Educació. 

El CENIDE és substituH per l'INCIE, que coordina i controla tota ]'activitat 
deis ICE i no sois la investigació. A partir d'ara es parla de la "red INCIE-ICE". 

A Barcelona el professor Carreres segueix com a rector comissari . 
Les aclÍvitats de J' ICE continuen augmentant. 
ParaHelament amb Rosa Sensat i amb ¡' ICE de la Universital Aulonoma el 

nostre ICE ofereix els primers cursos de Ilengua i de cultura catalanes adre~ats a 
mestres en exercici . 

Per primera vegada també s' ofereixen cursos de perfeccionament a 
distancia, una iniciativa que no té continui'tat. I per primera vegada també !' !CE 
organitza cursos d'estiu per a meslres a Palma i a Eivissa. També durant aquest curs 
s' inicien les activitats pedagogiques als museus. i al mes de té lIoe a Barcelona el 
primer seminari del que sera la Ilarga serie dei s "Seminaris sobre Llengües i 
Educació". 

1975 

És I'any de !a ma!altia i al novembre de la mort de Franco. Uns mesas abans 
i en relació amb la tímida obertura iniciada pe! president Arias el professor Estapé 
toma a ser nomenat rector. 

L' ICE manté el ritme d 'aclivitat deis cursos anteriors. 
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1976 

El mes de juny el rei namena Suárez presiden! del Govem ¡ aixi comen93 
rcalment la transició política. Al novembre les Corts de ¡'antie regim aproven la 
refonna politica j amb ella la seva autodissolució. 

El comen9ament de la transició no ha portal la pau a la Universitat sinó més 
avia! el contrario La Universitat actua com a caixa de ressom'rncia de les inquietuds 
polítiques de la societat. El creixement tumultu6s del volum de ¡'alumna! obliga a 
augmentar el nombre de professors contractats eventualment -PNN- que reclamen 
la seva estabilitat i pressionen per aconseguir reConnes. L'acte d'inauguració de 
curs no es poI celebrar per una vaga del personal administratiu i el rector Estapé es 
veu obligar novament a dimitir. El dega de Oret, Jiménez de Parga, es fa carree del 
rectorat com a rector en funcions. 

Malgrat les dificultats l' ICE segueix funcionanl normalment. 

1977 

És propiament I'any de la transició. Es legalitzen els partits polít ics fins i tot, 
a I' abril i aprofitant les vacances de Setmana Santa, el Partit Comunista que tants 
recels despertava en determinats ambients. Al juny se celebren les primeres 
eleccions a Corts i el triomf del CDS pennet a Suárez seguir a la presidencia del 
govern. A I'octubre se signen els " Pactes de la Moncloa" per a preparar la 
Constitució. 

A Catalunya és I'any de la Diada multitudinaria i del "ja s6c aquí" del 
president Tarradelles. 

A la Universitat segueix la inquietud. Al mar~ el rector en funcions obre el 
Claustre genera l amb la composició previament acordada que concedeix als 
professors no numeraris una tercera part deIs Ilocs i als estudiants una altra tercera 
part, pero davanl la negativa deIs clauslrals a confirmar-lo com a rector efectiu 
presenta la dimissió. El professor Obiol s, dega de la Faculta! de Medicina, el 
substitueix com a rector en funcions. Poc després un gTUp anarquitzant ocupa el 
Rectorat i s'hi manté una colla de dies. És soIs a les acaballes de l'any que el 
cJaustre acaba la redacció del projecte d'estatuts universitaris i elegeix com a nou 
rector el professor Badia Margarit. El director de l'ICE figura a I'equip rectoral 
com a vice-rector de Planificació. 

Malgra! la inestabilitat universitaria en el transcurs de la majar part de l' any 
I' ICE manté el seu al! nivel1 d'activitat. 
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1978 

Es l'any en que la transició política es consolida. És 1'any en que es 
discuteix i s'aprova la Constitució que a finals d 'any es satmet a referendum. És 
l'any també en que el govem provisional de la Generalilat comen¡ya a funcionar i en 
que es constilueixen govems provisionals a altres nacionalitats histbriques. 

I és també l' any en que el Ministeri d'Educació promulga els decrets de 
bilingüisme. Per primera vegada en la historia de l'Espanya moderna no solament 
s'autoritza I'ensenyament de les Ilengües diferents de I'espanyol sinó que el seu 
ensenyamenl es fa obligatori en tots els terntoris en que es parlen habilualmcnt. 

A Catalunya el Govem de la Generalitat tOI i que no té compelencies propies 
perque encara no s' ha aprovat l'Estatut comen¡ya a funcionar i Pi i Sunyer es fa 
carrec dc la Conselleria d'Ensenyament. 

A la Uni versitat de Barce lona el nou equip rectoral, el primer elegit 
democraticament des de la Guerra Civil, comen¡ya també la seva ac!uació. Un 
comen~ment gens facil, marcat per una vaga general del personal no docent i poc 
temps després pel conflictc de la incorporació de is adjunts per oposició. El 
moviment deIs professors no numeraris, que havia tingut una intervenció decisiva 
en el Claustre, tenia com un deis objectius principals la supressió de les oposicions 
i més en general de la condició com a funcionari del professor, i el nou equip 
rectoral compartia aquesta postura mentre que el Ministeri s'hi oposava i seguia 
convocan! oposicions. Amb el nou equip rectoral, en el qual el director de l'ICE 
ocupa el carrec de vice-rector de Planificació, I' ICE comen¡;a una coHaboració 
mes intensa amb la Universitat com a inslitució. 

1 no tan soIs entra immediatament en contacte amb la nova Conselleria 
d' Ensenyament del Govem de la Generalitat sin6 que aviat té ocasió de coHaborar-hi. 
EIs decrets de bilingüisme i la mateixa existencia d'un govem catala representen una 
ampliació notable de les activitats de l' ICE en la mesura amb que cal preparar molts 
mestres perque estiguin en disposició d'ensenyar en catala i el calala La tasca té una 
doble vessant, reconeixer les preparaeions ja existenlS que havien estat certificades per 
diferents organitzacions, i planejar lID sistema de reciclatge que pugui ser impartit pels 
ICE. En els dos aspectes s'aconsegueix una estreta coHaboració entre la ConseHeria i 
e1s tres ICE que actuen a Catalunya, i com a resultat d'aquesta coHaboració s'estableix 
un rec icl atge dividi t en tres niveJls que e ls ICE, en un esfory d'improvisació, 
comencen a impartir quasi immediatament. Després de fer les proves de nivell 
corresponents al novemhre el nostre ICE comenya els cursos amb 7.700 inscrits. 

També responent al desig de la Consclleria de disposar de dades sobre els 
costos de l'cnsenyament en vista a un futur traspas de serveis s' inícia un conjunt 
d'estudis sobre aquest tema. 

Si fins aleshores la llengua vehicular de la majaría deis cursos progamats per 
l'lCE havia estat el castella, a partir d'aquest any el catala passa a ser la lIengua 
majoritaria. 
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Afegim encara que aquest any s'estableix la delegació de [' ICE a Tarragona 
on des de ja fa uns anys funcionen diferents seccions d'altrcs tantes facultats de la 
Universitat de Barcelona. 

1979 

Suarez segueix com a president del Govern. El mes d' abril el Min isteri 
d'Educació es divideix en dos: Educació (Otero) i Universitats (Seara). La creació 
del Ministeri d' Universitats respon a la preocupació per arribar a la presentadó 
d'un proje(;te de lIei d'Universitats que compti amb un consens universitario Un 
objectiu que el govern de la UeD no arribara a aconseguir 

Al desembre s'aproven els Estatuts d' Autonomia de Calalunya ¡ del Pais 
Base. 

A totes les universitats i especialment a la de Barcelona el volurn de 
['alum nal universitari ha continua! ereixent vertiginosament, especialment en els 
anomenats cursos noeturns, ai x i eom I'entrada directa d 'alumnes sense e l 
batxillerat feta possible per la Llei Vi llar. El Dr. Siguan, vice-rector i director de 
[' ICE, prepara per a la Junta de Govem de la Universitat un infonne sobre aquest 
creixement de I'alumnat que en ser difós per la premsa s'interpreta com un jntent 
d'establir proves de selecció a l'entrada, i de limitar els estudis noctums, la qual 
cosa provoca un gran rebuig sobretot per part deis estudiants deis instituts. 

Ates que I'Estatut sois s'aprova a les acaballes de l'any el Govem de la 
Generalitat continua sent un Govern provisional. La coHaboració de l'ICE segueix 
centrada en el reciclatge de catala. Amb I' experiencia del curs anterior, el curs 
1979-80 el programa de recic1atge es desdobla en dos nivells i segueix guanyant 
alumnes (9.500 alumnes distribuils en 535 grups). A I'agost es lIiura al president 
Tarradelles J'estudi sobre els costos de ,'EGB. 

El financ;ament de I' ICE continua depenent en primer lIoc de l Ministeri, i la 
divisió del Minisleri en dos Pafecta sensiblement. 

Aquest any Enric Tora dei xa l' ICE per a re integrar-se a la docencia 
universitaria. Vicen~ Benedito es fa carree de la sots-d irecció . S'incorpora a 
I' administració de ¡' ICE Canne Ol iva, actualment secretana general . 
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1980 

Suárez continua com a president del Govem ¡Otero ¡ González Seara, com a 
min istres d' Educació i d'Universitats, pero la contestació enfront de Suárez, tant 
dins del seu propi panit com afora, és cada vegada més forta. 

A Catalunya les primeres eleccions al Parlamenl catah\ donen la victoria a 
CIU i Pujol és elegit president. 

Continua el boom del reciclatge. Tant al noslre ICE com als de les allres 
un iversitats de Catalunya es converteix en l'activitat més volumi nosa i que mes 
esfor~os req uereix. 739 grups i 14.000 partici pants en el eonjun! de Catal unya, deIs 
quals més de la mei ta! eorresponen al nostre ICE. Per tal d'atendre el recic1atge i el 
conjun! d'activ itats dedicades a la difusió del coneixement del eatah\ entre els 
ensenyants, es crea el departament de catala. Román Puighennanal, que ja fe ia un 
temps que s'ocupava d'aquestes acti vitats, n'es nomenat d irector. 

Pero la dedicació al reciclatge no impedeix l'expansió de la resta d'activitats 
propies de l' ICE. Per a coordinar les aetivitats de fonnació i perfeccionament, que 
no han parat de eréixer, s'incorpora a l' ICE Joaquim Prats. Es eomeneen activitats 
noves eom s6n els cursos per a professors universi taris. Comen¡;a tambe la 
preocupació per l'eeologia, representada per l'establiment del premi Pau Vila i la 
creació de l' Escola de la Natura de Can Santoi. 

1981 

Dimissió de Suárez i intenl de cap d'Estat (23 de febrer). Govem de Calvo 
Sote lo amb Ortega com a ministre d'Edueació, substitui"t el mes d'octubre per 
Mayor Zaragoza. 

A Catalunya el Govem de la Generalitat assumeix totes les competeneies en 
materia d' Edueació, excepte les universitaries, pendents encara de la lIei que ha de 
reglamentar-les. Joan Guitart es conseller d' Ensenyament. 

A la Uni versi tat de Barcelona e l rector Badia és reelegit per un segon 
mandat de quatre anys amb un equip en el qual ja no hi figura el Dr. Siguan que 
segueix com a director de I' ICE. 

L'alumnat del reciclatge continua, un any més, augmentant. De fet, s6n totes 
les activitats de ¡' ICE les que augmenten, i es pot dir que en aquest any I' ICE es 
més actiu que en cap altre moment de la seva historia passada. Heus ací el resum 
d'un informe sobre les activitats del curs 1981-82. 
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- Activilats d'actua/ització i perfeccionament 

Cursets 

Amb una durada mínima de vint hores i maxima de seixanta i per a un 
maxim de vint assistents. Durant aquest curs se n'han organitzat 130 per a 
ensenyants d'EGB i 50 per a ensenyants de batxillerat. Han estat a carrec de 270 
professors ¡han estat seguits per uns 3.000 alumnes. Deis 180 cursels uns 100 han 
tingut \loe a diferents indrets de Catalunya, fora de Barcelona. 

Tanta importancia o més que els cursets han tingut els seminaris permanents 
i grups de treball, en els quals un petit nombre de persones, entre cinc i deu, es 
reuneixen periódicament durant el curs per treballar sobre un tema educatiu i 
arribar a algun resultat concret, diagnostic d'una situació, claboració de material 
didactic ... Amb freqüencia el treball deIs grups serveix de preparació per als curscts 
i amb freqüencia també es tradueix en publicacions. 

Hi ha grups que treballen sobre psicomotricitat, sobre comunicació i 
llenguatge a l'escola bressol, sobre pautes d'observació al cicle inicial, sobre la 
didáctica de diferents materies; geografia, química, frances ... al segon cicle i a 
BUP. 1 també grups que treballen sobre el coneixement del medi geografic a 
l'escola, entre ells els que animen l'Escola de la Natura de Can Santoi a Molins de 
Rei, i la de la Yola a Torelló, i altres grups que s'ocupen del coneixement de 
l'entom social a Barcelona i a Sabadell, de l'aprofitament pedagogic deis museus, 
de l'educació sanitaria ... En conjunt prop de 50 grups (30 grups de treball i 17 
seminaris permanents) que apleguen uns 300 ensenyants. 

Cicles de conferencies i seminaris oberls. 

CAP 

Commemoració del centena ri de Calderón. 
Historia comparada de la literatura catalana i castellana. 
Educació i lIibertat. 
La formation continué des professeurs de fram;ais . 
Primera setmana d'historia i ensenyament del cinema. 
L'ensenyament de la filosofia en el batxilJerat a Europa. 

Els ensenyaments per a la consecució del CAP (Cerlificat d'aptitud 
pedagogica) inclouen temes de pedagogia general i de didactica de la materia que 
s'aspira a ensenyar, així com sessions de practiques en un institul amb una durada 
aproximada de seixanta hores. 

El CAP es pot cursar en diverses especialitats, que per raons d'economia 
s'han distribuit entre les tres universitats de Catalunya. El curs 81-82 !'ICE de la 
Universitat de Barcelona es fa carrec de les especialitats següents: 
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Historia i Geografia. Filosofia. Matematiques. Ciencies naturals. Llengua i 
Literatura catalanes. Llengua i Literatura castellanes. Frances. 

Reciclatge de catalil per a mestres 

Els cursos del rcciclatge comprenen tres nivells de llengua, amb grups 
diferenciats per als no -catalanoparlants en els primers nivells, a més d'una 
info rmac ió basica sobre Catalunya i la cultura catalana i unes Ili¡;ons sobre 
didactica de la l1engua. Els alumnes que superen les proves corresponents al 
conjunt d'aquests enscnyaments reben el títol de "Mestre de Catala" signat pel 
rector de la Universilat. 

Aquest any el reciclatge, tant pel nombre de professors com pel d'alumnes, 
constitueix l'activitat més voluminosa d'entre totes les que du a tenne l'ICE. L'any 
escolar 81 -82 s'han organitzat 342 grups a carree de 183 professors i amb uns 
8.000 alumnes. Una part deIs cursos ha tingut Iloc a Barcelona i la resta en una 
trentena de poblacions de Catalunya. 

Professorat universitari 

Les activitats adrcyadcs al professorat universitari, comenyades l'any 80, han 
tingut una exce¡'¡ent acollida i es van consolidant. 

Són també de dos tipus: cursets i grups de treball o seminaris permanents. 
En la majoria deIs casos tant els uns com els altres s'estableixen a partir de les 
demandes del mateix professorat. 

Durant !'any 81 -82 s'han impartít 25 cursels sobre temes molt variats . En 
1015 ells el nombre d'assistents era limitat i alguns ha calgut repetir-los o adquirir el 
compromís de repetir-los I'any següent. DeIs 25 cursets 5 s'han impartit a 
Tarragona i per a I'any proper es preveu organ itzar-ne també a Lleida. 

Quant als grups de trebal l, en general es dediquen a l'estudi de la pedagogia 
i la didactica d'una materia concreta. Actualment funcionen 3 grups de treball i 6 
seminaris pennanents. 

I s'han celebra! a més a més 17 cicles de conferencies o seminaris amb 
assistencia lli ure. 

Seminaris inlernacionals 

Per la procedencia d'alguns del seus partlclpants i per la seva ambició 
d'alreure també un públic d'altres universitats alguns de is seminaris es poden 
qualificar d ' intemacionals. Han estat els següents: 

Finao'tamen t de I'ensenyament superior. 
Investigacions psicopedag<>giques. 
Llenguatge i deficiencia mental. 
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Elllenguatge en la interacció didactica. 
Jomades sobre la representació escrita en el nen. 

i s'ha anunciat ja el "VI Seminari sobre Llengües i Educació" amb el tílol: 
L1engua i educació a ('Estat espanyol. Sitges, setembre de 1982. 

Im'estigació 

- Investigacions en curso Pla fNeTE. 
L'activitat exploratOria i I'activitat lúdica com a instruments 

educatius a I'escola. Equip dirigit per C. Coll. Iniciada el 1980. 
Ánalisi de l'assignació de recursos públics a l'educació superior. 

Responsables: E. Oroval i J. MolIó. Iniciada el 1981. 
Metodes i instrumcnts de sclccció de I'alumnat a les Escales 

Universitarics de Professor at. Responsable: J. Noguera (Tarragona), 
aprovada el 1982. 
- Investigacions per encarrec de la Generalilal. 

Escola i despesa pública: BUP i COU. Responsable: J. Menduiña 
E ls costos de l'educació especial. Responsable: X.Mendoza 

- Altres activitats 

Cinema cientíjic 

L' !CE ha finan¡yat la realització d'una peHícula de divulgació científica: 
"L'efecte Mossbauer" (trenta minuts de duració) realitzada per un equip dirigit per 
X. Tejada de la Facultat de Física. Es la primera pel·lícula de divulgació científica 
d'alt nivel! parlada en catala. L'ICE també s'ha fet carree de I'organització de les 
Primeres Jornades de Cinema Científic i Tecnic celebrades a Tarragona el 
desembre del 81. 

Premi Pau Vila 

A la primera convocatoria del Premi Pau Vila s'han presentat 23 trebal1s i el 
premi s'ha concedit a: "Territori i societat al Valles Occidental" original de 
Roser Batllori i Montserrat Cases. 
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1982 

El govem de Calvo Sotelo amb F. Mayor com a ministre d'Educaci6 segueix fins 
a I'octubre, pero en aquest mes i arran de la victoria del PSOE a les eleccions, F. 
González assumeix la presidencia del Govem amb Maravall com a ministre d' Educaci6. 

En el resum de les activitats de l'lCE del curs 81-82 consta que en els 
curselS de perfeccionamenl han partic ipat més de 3.000 ensenyants i en els de 
reciclatge de catala uns 8.000. 

Al setembre, i després de dos anys d' interrupció, s'ha reanudat la serie deis 
seminaris sobre educació i lIengOes amb un seminari celebrat a Sitges amb el tema 
"LlengOes i educac ió en l'ambit de l'Estat espanyol" . A partir d'aquest any el 
Seminari s'organitzara cada any a Sitges. 

Joaquim Prats dei xa la d irecció del Departament de Formació per fer-se 
carrec de la direcció deis serveis administratius de la Conselleria d'Ensenyament a 
la província de Barcelona. Per a ocupar ellloc que deixa vacant s' incorpora a I'ICE 
Antoni Domínguez. 

El creixement de les activ itats en relació amb el professorat universitari 
porta a la incorporació d' un professor universitari , Miquel Ángel Cuevas, per fer-se 
carree d' un depanament encarregat de la seva gestió. 

1983 

Al setembre s'aprova la LRU, la Ll ei de Reforma Universitaria, que el 
govem de la UCD no havia aconseguit consensuar. 

D'acord amb les noves orientacions del Ministeri ¡'INCIDE, l'organisme 
central del qual depenien els ICE desapareix i és substituH per la Subdirecció de 
Perfeccionament del Professorat (Pilar Pe rez Mas) i pel CIOE, Centro de 
Investigaciones y Documentación Educativa (Julio Carabaña). 

Ates que la Generalitat ha assumitja les competencies en materia d'educació 
aquest canvi no afecta els ICE de les universitats catalanes. Pero la seva situació 
adm inistrativa no deixa de ser amb igua. Són instituIS universilaris, i per tant, 
segue ixen depenent del govern central, entre alt res coses a efectes del seu 
pressupost basic. Peró alhora la majoria de les seves activitats tenen per objecte els 
ensenyaments de nivell primari i secundan que depenen de la Generalitat. L' ICE 
per tant ha de treballar en estreta coHaboració, i en pan subord inac ió, amb la 
Conselleria d 'Ensenyament. I per a compli car-ho una mica més la Conselleria, 101 i 
que no té autor ilat sobre les universi tats, ha establert una Direcció General 
d' Ensenyament Universitari en teoria per preparar el traspas de les un iversilats. 
peró que de momen¡ té una única comesa que es la d'ocupar-se deis ICE. 



30 

Aquesta complexitat de dependencies, com és natural , té inconvenients i 
durant moll de temps els ICE reclamaran que s'aclarcixi la s ituació amb mesures 
que perrnetin: 

- Una definidó de les funcions deIs ICE en relació amb el s istema educatiu. 
- Un acord institucional entre les universitats i la Conse lleria que faei 

possibles aquestes func ions. 
- Una programació anual de I'activitat deis ICE adequadamcnt finan~at. 

La veritat és que aquestes mesures mai no s'arribaran a prendre formalment, 
pero amb el pas del temps la col' laboració es fara més meil i cOmoda. 1 per altra 
banda la nova situació té molts avantalges i en conjunt la cO!'lahoració amb la 
Generalitat dóna una nova empenta als ICE. 1 obliga els tres ICE de les uni versitats 
catalanes a trehallar coordinadament, cosa que fins aleshores no havia passat. I fins 
i tal quan, segons el noslre parer, la pressió de la Conselleria controlant les nostres 
activitats es fa excessiva, aixo mateix ens estimula a buscar noves fónnules i nous 
camins. I un d'ell s és el de col'laborar amb altres inst itucions, en primer Iloc 
ajUnlaments. 

El resum d'activitats de I' ICE del curs 82-83 dónaja la idea d'aquesta nova 
empenta i d'alguna de les noves direccions iniciades. Afegim que l'any 1984 i 
d'acord amb la Conse ll eria es formula un "pla de formació permanent del 
professo rat d 'e nsenyament mitja". Queda pendent en canvi el desig, 
pennanentment ajomat de substituir el CAP per un sistema més satisfactori. 

En I'ambit universitari, i responent a una preocupació generalitzada s' inicia 
un estudi sobre "la preocupació pedagógica del professorat universitari". 

Aquest any Antoni Domínguez deixa J'ICE ¡ Joaquim Prats hi retoma ¡toma 
afer-se carTec del Departament de Formació i Perfeccionament del Professorat. 
S' hi incorpora també lñaki Echebama per a ocupar-se de les activitats de formació 
per a I'ensenyament secundario 

Es constitueix la delegació de l' ICE a LLeida. 

1984 

Les uni vers itats estrenen ['autonomia que els atribueix la nova Llei 
preparant els seus respectius estatuts. 

A I'ICE la nova situació, coHaboració estreta amb la Conselleria, relacions 
amb altres institucions publiques i major presencia a la Universitat, ha dinamitzat la 
seva activitat. 

El resum d'activitats del curs 84-85 inclou el nombre segtlem de curselS: 
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Esco les bressol 11 
Preescolar 43 
Cicle inicial 58 
Cicle mitja. 48 
Cicle superior 70 
Educadó especial 15 
Adults (pares) 5 

als qual s s'afege ixen 28 seminaris pennanents i grups de trebal1 i els cursos del 
CAP que han tingut 1.500 alumnes. 

Quan! a la investigació ha seguit subvendonan! un cert nombre de petites 
investigadons, administrant un pressupost de cinc milions cedits per la Conselleria. 
El pressupost de l'any anterior per a aquesta matcixa finalitat havia esta! de nou 
milions. En canvi ha augmentat la importancia deis plans institucionals de recerca i 
apl icadó pedagógica i el nostrc ICE es responsabilitza de la realitzac ió de dos 
d'el1s: "LOGO a I'escola" i " Educació per al consum". 

Pero més encara que el volum de I'acti vltat cal notar la introducció de noves 
fonncs d'actuació de les quals I'exemple pri ncipal són els FOPI , com una nova 
manera d'abordar el perfeccionament del professorat prenent per base un tenitori i 
redactant, en col ·laboració amb difereots entitats i amb els mateixos mestres, un pla 
conj uot d'activitats. Aquest any es presenta el FOPI d'Esplu gues, que !'ICE 
patrocina conj untament amb l' Ajuntament i les escoles de la població, 

Joaquim Prats dei xa I' ICE per a dedicar-se a la docencia universitaria. 
Actualment es sOis-director general de Perfeccionament del Professorat al ministeri 
d'EducaciÓ. Vicen~ Benedito deixa també I'ICE per a dedicar-se exclusivament a la 
docencia uni vers itaria. Actualment és president de la Di visió de Ciencies de 
l' Educadó. 

1985 

El mes de febrer es fa efectiu el traspas de les universitats a la Generalitat. A 
partir d'aquest moment depeodril. de la Co nsel1eria d'Ensenyament el seu 
fioan~ament, i a través del Consell Universitari de Catalunya la eoordinació entre 
les seves aetivitats i els seus programes d'expansió. 

El mateix mes de febrer el Claustre universitari aprova els ESlatuts de la 
Universita1. L'artic\e 54 define ix les funcions de l' ICE i I' integra dins de la Divisió 
de Ciencies de l'Educació. 

La integradó a la Divisió representa una novetat que perque sigui efectiva 
caldra esperar a la constitudó efectiva de les divisions. cosa que encara tardara un 
cert temps. 
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Mentrestant ]'activitat de [' ICE segueix les línies descrites per a !'any 
anterior. 

Miquel Ángel Cuevas és namenat director adj unl i Ignasi Vira es fa cimec 
del Departament Universitario Josep M. Gutiérrez s'i ncorpora al Departament de 
Fonnació per fer-se carrec de l CA P. Roma Puighennanal deixa ¡' ICE i és substituH 
al (ron! del Departament de eatala per Merce Colom. I a la delegació de Lleida 
Miquel Pueyo subst itueix Roberto Femández. 

El Seminari de Sitges d'aquest any té per tema "Llengües minoritaries i 
educació", esta patrocinar per la UNESCO i adquireix ressonancia internacional 
amb la presencia de destacades personalitats estrangeres. 

1986 

Al gener Espanya ingressa a la CEE 
Al juny unes eleccions tomen a donar la majona al PSOE. González segueix 

com a president i Maravall com a ministre d 'Educació. 
A la Universital de Barcelona, acabal el segon mandat del rector Badia, el 

professor Bricall es elegi! com a nou rector. A parti r del nomenament del nQU rector 
el procés per a fer efect iva la nova estructura de la Universitat de Barcelona 
prevista pels Estatuts s'acce lera. Una vegada formalitzada la constitució de la 
Divisió de Ciencies de l'Ed ucació ¡ un a vegada ap rovat el reglament de 
funcionament de I' ICE es procedeix a la seva integració a la Divisió. 

En les activitats de l' ICE una novelat important és que deixa d' impartir els 
ensenyaments que porten el titol de "Mestre de Catala" j per tan! al reconeixement 
de la competencia per a ensenyar el cataJa, i es limita als ensenyaments que 
capaciten per a ensenyar en catala, ensenyamenls que passen a denominar-se de 
normal ització lingüística. 

En la resta d'activitats de perfeccionament la dada mes destacable és que la 
Conselleria d'Ensenyament opta cJarament pels plans unitaris que coordinen un 
conjunt d'activitats en un ambit geografic determinat, una opció que refon;a la 
presencia del Departament en el planejamcnt i la gestió d'aquestes activitats. 
L'ICE de Barcelona col'labora en els plans unitaris del Valles Oriental, Osana ¡ Alt 
Penedes. 

A mes d'aquesta coHaboració I'ICE mante les seves aclivitats propies. 
Durant e l cu rs 86-87 o rgan itza prop de 200 activitats de diferents ¡¡pus, 
conferencies, cursets, seminaris ... centrades a di ferents barri s barce lonins i a 
comarques. Per a portar-les a lerme compla amb un responsable i ci nc ensenyanls 
en comissió de serveis a la seu central de Barcelona i a les delegacions de 
Tarragona i Lleida. Manté tam bé una presencia important a I' ensenyament 
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secundan amb cursets, grups de treball i jornades d'actualització. En aquest nivell 
compta amb un responsable i quatre professors amb reducció horaria, dos d'ells a 
Tarragona i un a Lleida. 1 en el nivell universitari s'organitzcn una quarantena de 
cursos d ' actualització científica i es dóna suport a diferents iniciatives per a 
millorar la metodología docent o els recursos didactics. 

Quant a la recerca ['ICE acull una dotzena d' investigacions amb finan9ament 
divers, d'entre les quals destaquen les que teneo per tema: L'adquisició del 
lIenguatge en bilingües familiars", L'adquisició d'una segona !lengua al parvulari", 
"La irnmersió lingüística i la ¡ntegració deis irnm igrants" totes elles relacionades 
d'alguna manera amb la psicolingüística, i la part corresponent a Catalunya d'un 
estudi sobre "Contextos socials i educatius deIs dos als quatre anys" així com 
diverses recerques sobre les aplicacions educatives de la infornüttica 

El setembre del 86 el Dr. Miguel Siguan es jubila reglamentariament com a 
catedratic d'universitat peró segueix ocupant la direcció de rICE a respera que el 
rector nomeni un nou director. Anna Cuatrecases, secretaria general de l'ICE des 
de la seva constitució deixa aguest 110c per a ocupar la Direcció de Personal de la 
Universitat. També deixa !'ICE Miguel Angel Cuevas que a l'hora de escriure 
aguestes rallles es vice-rector. 

A partir de 1987 

El mes de mary d'aguest any el rector Bricall nomena el Dr. Ignasi Vila. que 
estava ja ocupant el 1I0c de director adjunt, nou director de !' ICE, al hora que 
nomena el Dr. Siguan director honorari. Quatre anys després, el 1991, el Dr. Vila 
renuncia a la direcció j el rector nomena el Dr. loan Mateu, professor de la Facultat 
de Pedagogia, nou director de l'ICE. Aquesta data desbordaja els límits temporals 
que m'havia proposa! per a aguest itinerari retrospectiu, peró sembla ineludible fer 
alguna referencia a la situació en aquests darrers anys. 

En l'ordre material la novetat més important és el trasllat de l'ICE del 
soterrani del Pati de Ciencies de I'edifici de la pla9a de la Universitat a uns pisos 
del carrer deis Ángels a les proximitats de la Rambla. El trasllat té un aspecte 
positiu perque els nous locals són més lIuminosos i més amplis, peró fins i to! la 
decepció que en un primer moment representava el fel d'abandonar l'edifici 
emblematic de la Universitat ha resultat compensa! per la instaHació en un barri 
antÍc en procés de remodelació i en un carrer destina! a convertir-se en una via 
universitaria en que conviuran la Facultat d'História i I'lnstitut d'Humanitats amb 
el Museu d'Art Contemporani. Tot i que quan aixó succceixi és possible que 1'[CE 
hagi lornat a traslladar-se, aquesta vegada al Campus de la Val! d'Hebron, 
juntament amb la resta de la Di visió de Ciencies de !'Educació. 
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En I'ordre instituc ional els darrers anys de la vida de l'ICE han estat marcats 
per les conseqih!ocies de la seva incorporadó a la Divisió de Ciencies de l'EducaciÓ. 
Mentre nCE era una emitat atípica depenem exclusivament del Rectorat, les seves 
relacioos amb la institució universitaria eren sempre dificils i depencnts de factors 
personals i conjunturals. Una vegada consolidada la seva situació la relació amb 
l'administració universitaria s'ha ret més fácil i així ha resultat més faeil disposar de 
més personal i de més mitjans materials, pero sobretot s'ha rel més faei] i més 
profitosa la relació amb la resta de centres imegrats en la mateixa Divisió. 

Aquesta majar iotegració en l'estructura universitaria no ha representat pero 
cap oblit d'allo que és la vocació propia de I'ICE: la fonnació continuada deis 
ensenyants en exercici. El paper més fort que progressivament ha assumit la 
Conselleria d'Ensenyament en la planificació d'aquestes activitats, amb plans i 
programes institucionals, no ha fet altra cosa que estimular la creativitat de I'ICE 
per a fer ofertes innovadores en camps poe tractats o amb noves metodologies. Pero 
sobretot s'esfor~a en millorar la qualitat deIs seus productes. 

La mi[lor re[ació amb la institueió universitaria i amb els centres integrats en 
la Divisió V ha lingut eom a primera conseqüfmcia poder satisfer una vella 
aspiradó de l'ICE, disposar d' un grup de persones, a temps eomplet o a temps 
parcial i durant un cert nombre d'anys, dedicades a la recerca i alhora a 
I'assessorament de les aetivitats de fonnació continuada. És un grup variat per [a 
seva composició : becaris, ensenyants en comissió de serveis, professors 
universitaris a temps parciaL., i també per I'objecte de les seves preocupacions. 
Les línies de la investigació són molt variades pero amb un predomini ciar de les 
materies relacionades amb la llengua: adquisició de primera i segones llengües, 
lectura i escriptura, educació bilingüe ... i de les aplicacions de la informatica a 
l ' ensenyament. I amb aquestes l 'aprofundiment en la psicopedagogia de 
l'ensenyament com una manera de millorar ¡'eficacia deis ensenyants i amb ells la 
d'aquells que es dediquen a la formació permanent. Es tracta, com s'advcrteix 
faci[ment, de línies de recerca que han estat cultivades durant tota la vida de ['ICE i 
que caldril ampliar en un futur próximo La recerca adre~ada a introduir les 
preocupadons ecologiques a l'escola podria ser una d'aquestes vies d'ampliació. 

Una altra novetat important d 'aquests darrers anys és la consolidació deIs 
sistemes per tal de difondre les produccions de l'rCE, tant les escrites -
publicacions- com les audiovisual s -vídeos-o També en aquest eas es traeta de la 
culminadó d'un esfor¡; iniciat en els primers dies de \'ICE. 

r coro a darrera mostra d'aquesta continu"itat recordem que. tant el Scminari 
de Silges com el Premi Pau Vila segueixen convocant-se any rera any. 

És lIn goig poder acabar aquest recorregut amb una nota optimista. L'ICE, 
que ha estar capay d'adaptar-se a sÍluacions extremadament canviants, avui, un 
quan de segle després de la seva fundadó, no tan soIs segueix existÍnt sinó que és 
en una etapa d'expansió, obert a noves fites peró mantenint-se fidel als seus 
orígens. 



ELS GRANS TEMES 



1. PERFECCIONAMENT DEL PROFESSORAT 

1.1 Els primers anys 

El s mestres tam o més encara que cap altra mena de professionals 
requereixen d'un esfofS; conti nuat d'actualització deis scus coneixements, pero a 
més a més la refonna de I'ensenyament que proposava la LGE exigia un eSfOfy 
suplementari per lal d'adaptar-se al més aviat possible als nous plantejaments. No 
hi ha inconvenient en dir que els ICE varen ser creats en primer l10c per atendre 
aquesta necessitat de formac ió continuada o de perfeccionament. 1 el lector ha de 
ten ir en co mpte que si actualment e ls programes de perfeccionament del 
professo rat són abundanls i variats, en el moment de que estic parlant eren gairebé 
inexistents. De manera que molt aviat els cursos i cursets adreryats a satisfer aquesta 
necessitat van constituir la part més voluminosa de la nostra activitat. 

Heus aeí algunes dades numeriques que donen idea d'aquest volum. la el 
curs 1971-72, quan feia poc per tant que I' ICE havia iniciat la seva activitat, es 
varen organitzar 74 cursets que varen atreure uns 2.000 assistents. Amb moltes 
alternatives aquest nombre va anar augmentant, i deu anys després, el curs 1981-
82, varen ser 140 amb uns 3.500 assistents. 

Pero tant com el seu volum és iHustratiu ten ir en compte el seu contingut. 
En e l programa d'activitats deIs primers anys de I' ICE hi ha uns temes que es 
repeteixen contínuament, pcrque tenien una gran demanda de públic, temes 
d'actualitat en les preocupacions pedagogiques del moment, que la Llei posava en 
primer terme. Eren en primer lloc els cursets dedicats al' ensenyament programat, 
les tecniques de programació o el treball amb fitxes, i els cursets dedicats a la 
didactica de la lIengua, a la didactica de les matemittiques, i a la plitstica a I'escola. 
Afegim-hi encara els cursets dedicats als recursos audiovisuals. EIs anys posteriors 
alhora que augmentava el nombre de cursos s'ampliava també la tematica tractada, 
peró algunes prcocupacions prioritaries s'han mantingut fins avui . 

Amb el pas del temps no solament variaven els continguts deis cursets sinó 
tam bé la manera d'organitzar-los. Al comenryament els cursets típics tcoieo una 
durada de vint hores, es fe ien fora de l'horari escolar en algun local de la ciutat de 
Barcelona, i era cvidcnt quc molts mestres que residicn fora no podicn assistir-hi. 
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Una primera resposta a aquesta dificulta! fou roferta per pan del Ministeri de 
beques per a sali sfer el viatge i l'estada deis panicipants. El sistema era massa 
costós perque pogués generalitzar-se i ben avíal va ser necessari inlroduir altfes 
modalitals, els cursos de cap de setmana en va ser una i els cursos d'estiu una allra. 
Eren els anys en els quals les Escoles d'Estiu eren els principals organs de difusió 
deis mavimenls de mestres, i ¡' ICE en va celebrar a diferenls Iloes, Tarragona, 
Platja d'Aro, Palma i Eivi5sa. Pero també aquests cursos soIs podien ten ir un abas! 
redurt. Finalment s'imposa allb que era ¡' actitud més logica, per tal d'arribar a una 
part substancial del magisteri de Catalunya calía organitzar sistematicament cursos 
fora de Barcelona, en tot )'<'unbit de la geografia catalana. Ja en el curs 81·82, deis 
180 cursets que va organitzar I'ICE un centenar es van impartir fora de Barcelona. 
Ates que des de l eomen9ament eren dos, i púe després tres, els ICE que treba!laven 
a Catalunya, aixó va implicar una celta divisió del territor; en arees d'influencia, 
divisió en la qual va pesar I'existencia a Tarragona i a Lleida d'unes dependeneies 
de la Universitat de Barcelona i a Girona d'unes dependencies de la Universitat 
Autónoma. Amb el temps i amb I'augment de les activitats fora de Barcelona es 
van crear de legacions de l'ICE a Tarragona i més tard a Lleida i aix i es va 
descentralitzar I'organització deis cursets de perfeccionament. 1 cal recordar que ja 
abans s' havia creat una delegadó de I'ICE a Palma quan les primeres instaHacions 
universitaries a Mallorca eren dependencies de les facultats de Barcelona, una 
situadó que va acabar en el moment en que es va constituir la Un iversitat de les 
llIes Balears, moment en que la delegació de J' IC E de Barcelona es va convertir en 
ICE independent. Com ha passat també a Tarragona i a Lleida en els dies en que 
s'escriuen aquestes pagines com a conseqüencia de la creació de les respectives 
Universitats. 

1.2 Nons plantejarnents 

E[s cursets de perfeccionament per a mestres havien estat la primera actjvitat 
pública de I'JCE i aquella per la qual era més conegut i a la qual havíem dedicat 
més atenció i esforrros. Pero encara que a mesura que passaven els anys, per 
I'experiencia adquirida ens resultava més facil organitzar· los, cada vegada ens 
sentíem més esceptics pel que fa als seus resultats. Una primera raó era la seva 
curta durada que només perrnetia un contacte superficial amb el tema tractat. Peró 
hi havia encara raons més substancials. 

Organitzá.vem eursets a partir de I'existencia d'espedali stes en un tema 
dctcrminat que es consideren caparros de exposar·lo en un conjunt de lli~ons, un 
conjunt que una vegada programat , es podia repetir indefinidament amb 
independencia de les necessitats o deis desitjos deis assistents. Els assistents, per 
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altra banda, prov inents de diversos llocs no constitueixen un grup capa9 
d'interaccionar ni, una vegada acabat el curset, mantenen cap contacte entre e1\s ni 
amb els organitzadors. Cal suposar que d'alguna manera aprofitaran alto que han 
sentit, pero no és segur ¡cada vegada ens semblava més dubtós. [ he d'afcgir 
encara que si aquests inconvenients són visibles en tota mena de cursets ho eren 
encara més quan es tractava de cursets adreyats a professors de batxillerat, un 
públic mol! crític davant de qualsevol inten! de pontificar sobre alto que no saben o 
sobre a1\o que podrien fer millor a l'hora d'ensenyar. I va ser així com varem 
arribar a la conclusió que calia oferir als ensenyants la possibilitat 
d'auloperfeccionar-se reunint-se en grups per tal d'eSludiar algun problema 
relacionat amb la seva practica docent. D' aquí varen sortir els seminaris de 
formació i els grups de treball als quals immediatament faré referencia. 

Van ser una alternativa als cursets pero no I'Única. 
Durant els primers anys el programa d'activitats de l' ICE en materia de 

perfeccionament s'establia enuncian! un seguit de cursets ai"llats sense connexió 
entre ells i sense tenir en compte les necessitats o les preferencies deIs assistents 
potencials. Mentre els programes de cursets se centraven a Barcelona aixo no era 
cap gran inconvenient, qualsevol curse! acabava trobant participants, pero a mesura 
que augmentaven les activitats a comarques I'absurd d'aquesta mancra d'actuar es 
feia més patento Per tal de proposar unes activitats de perfeccionament als mestres 
d'una comarca calia oferir-Ios un conjunt coherent de possibilitats i calia 
previament haver-se assabentat deIs seus desiUos. Aixi es va anar introduint una 
nova manera de planejar les activitats de perfeccionament, plantejant-lcs com un 
conjunt i centrant-les en un espai geografic determinat, els "plans comarcals". 

Quan I'any 1983 la Generalitat es va fer carrec de la gestió del sistema 
educatiu a Catalunya la Consclleria d'Enscnyament no va seguir l'exemple del 
Ministeri, el qual va decidir encarregar-se directament del perfeccionament des 
d'un servei administratiu propi, sinó que sense renunciar a tenir iniciatives propies 
va preferir impulsar i coordinar les activitats que en aquest sentil portaven i 
segueixen portant a terme diferents institucions, d'entre elles els tres ICE. l una de 
les conseqüencies més ciares d'aquesta política, sobretot en els primers anys, va ser 
impulsar notablement aquestes fórmules més elaborades d'organitzaeió del 
perfecc ionament a que havien arribat els ICE de les universitats catalanes, ja que 
els tres havien arribat a conclusions semblants . 

1.3 Seminaris de formació i grups de treball 

El que varem anomenar seminaris o grups de treball conslst!a a posar en 
rclació un conjunt d'ensenyants els quals es comprometien a reunir-se 
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peribdicament i treballar sobre una qüestió determinada relacionada amb la 
docencia, bé perqué tingués a veure amb nous desenvolupaments de la disciplina 
científica que ensenyavcn , bé perque es referís a la metodología del seu 
ensenyament. Originariament distingíem entre seminaris de fonnació, que tenien 
un animador nomenat per ['ICE, i seminaris permanents o grups de treball, 
plenament autogestionats. En qualsevol cas no es tractava d'unes meres converses 
entre amics interessats en una qüestió, sinó d' una reflexió que es pro posa uns 
objectius, que es planifica en funció d'aquests objectius i que acaba amb alguna 
mena de resulta! aprofitable per a d'altres ensenyants, bé en foma de material 
pedagogic, o de proposta didactica o d'infonnació sobre alguna novelat científica. 

Els grups de treball es varen iniciar I'any 1981 per iniciativa de Joaquim 
Prats, responsable aleshores de la formació en el seu conjunt i A. Dominguez 
responsable de la formació a nivell de batxillerat, substitu"it poc després per 
I.Echevarria sobre qui recaigué durant mol! de temps I'animació i I'expansió deis 
grups de treball. De la importancia d'aquesta tasca en pot donar una idea el fet que 
ja el curs 81 -82 funcionaren 30 grups de trebal! i 17 seminaris permanents, que 
aplega ven uns 300 ensenyants, amb tematiques extremadament variades, de les 
escoles bressol al BUP i de la didactica de materies concretes a qüestions 
educatives d'un ordre molt general. 

Més endavant, en parlar de les innovacions metodologiques, citaré algunes 
publicacions que recullen resultats de l'activitat d'aquests grups. 

Pero arnés d'aquest resulta! directe representat per una publicació, I'activitat 
d'aquests grups tenia efectes secundaris importants en relació amb la tasca propia 
de !'ICE, per exemple en la renovació deis cursets tradicionals. Sovim d'alguns 
deis mcmbres d'un grup sortien les propostes de nous cursets que renovaven 
l'oferta existen!. Més cIar encara és el seu efecte actualitzador sobre el CAP en la 
mesura amb que els professors de didactica de les diferents materies participaven 
en grups d'aquest tipus i s'aprofitaven de la seva reflexió. Desgraciadament el 
nombre del grups de trebal! sostinguts per I'ICE s'ha anat reduínt any rera any, 
perque la Conselleria d' Ensenyament a partir de 1985 ha preferit substituir-los per 
llid::ncies anual s concedides a ensenyants que presenten un projecte de treball que 
es consideri importan!. 

1.4 Plans comarcals. FOPI 

L'altra direcció en la qual varen evolucionar els primitius cursets va ser la que 
portava cap a plans coordinats d'activitats de perfeccionament. Com ja s'ha dit, amb 
els plans comarcals es pretenia avaluar primer i atendre després les necessitats de 
fonnac ió continuada d' una zona geografica determinada i, per a aconseguir-ho, 
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mobilitzar lots els elements de la zona interessats en l'educació, autoritats local s en 
primer lloc i representats de ¡'Administració educativa (inspectors d'ensenyament) 
peró també les organitzacions de mestres i altres associacions. Idealment el pla 
comen¡yava amb uns cu rselS en el sentit tradicional que pe rmet ien localitzar 
ensenyanls iOleressats. Amb ells es constituYen grups de treball, i a partir d 'aquests 
grups i deis representants institucionals i associatius es constitula el grup que tenia 
com a tasca específica la preparació del pla adreyat al sector geografic considera!: 
comarca, ciutat, barri de Barcelona .. . Aq uest gTUp era també el que, pnk:ticament, 
assegurava la direcció del programa. El primer assaig d'aquest tipus que emprengué 
el nostre ICE fou l'anomenat FOPI d'Esplugues, inicial I'any 1984, i fou amb ell 
que es deduYren les linies mestres del que poI ser un pla d'aquestes caracteristiques. 

Esplugues és una població del cinturó industrial de Barcelona de prop de 
50.000 habitants on hi ha 10 escoles públiques, S escoles bressol i parvularis, un 
centre de (onnació professional ¡un institut dc batxillerat, a més d'algunes escoles 
per a adults i altres inSlal'lacions educatives. L' ICE ja havia organítzat cursets per 
als mestres de la població, i l' Ajuntament havia mostta! la seva preocupació per 
I' ensenyamenl i la seva vol unlal de coHaborar en qualsevol iniciativa en aquesta 
direcció. L'any 19821' Ajunlament havia organitzat, amb I'assessorament de 1'ICE, 
un viatge d'uns quaranta ensenyants de la població a Solónia i altres llocs del nord 
d' ltalia en que podien coneixer real itzacions educatives interessants. A partir del 
viatge l'Ajunlament va posar a disposició deIs ensenyants de la localital un local 
que podía ser util itzat com a centre de recursos o com a lIoc de reunió de 
seminaris. I és a parti r d'aquesta col'laborac ió que es va pl anejar el FOPI 
d'Espl ugues com un pla per a promoure un conjunl d'activilats de fo rmació 
continuada que respongués a les necessitats de la població i als desitjos expressats 
pels mateixos ensenyants. El pla comptava amb el suport de la Consel1eria peró 
eslava dirigit conjuntament pels representants de l'Ajuntament i de I' ICE, amb la 
participació activa deIs ensenyants de la localitat que eren alhora els seus receptors. 

L'hit del pIs, i d ' iniciatives similars de 1' lCE de la Universitat Autónoma, 
va provocar que altres Ajuntaments es proposessin iniciatives semblants, peró 
sobretot va lenir com a conseqOencia que la Conse1Jeria d ' Ensenyament decidís 
promoure la seva expansió patrocinant el que es varen anomenar plans unitaris de 
comarca o de barri , els quals es comenr;aren a aplicar a partir de 1987. Com els 
FOPI, el s plans uni laris consisteixen en un conj un! d'activi tats de cara al 
perfeccionament del professorat d'una area geogrMica, detenninada i organitzades 
a partir d ' un diagnostic de les necessitats de la zona i amb la col' laboració de 
diferents institucions, entre elles un ICE. Si ens basem en I'experiencia deis FOPI, 
un element fonamental d'aquests plans és el seminari pennanent, el qual reuneix 
ensenyants de l'area afectada i es responsabilitza del diagnóstic de les necessitats i 
de I'avaluació de l'aplicació del pla i deIs seus resultats. A diferencia, peró, deIs 
FOPI, en els plans unitaris és el Departamenl d'Ensenyament, a través de la xarxa 
d'inspectors i deis centres de recursos, el que assumeix la direcció del pla. 
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Amb aquesta nova orientació el paper de ¡'ICE ha passat a ser, en primer 
¡loe, e l d'assessor tecn ic en la realització deIs plaos, i no solament en el sentit 
d'oferir persones ¡ programes sinó en la mateixa concepció deis plaos, una 
concepció en la qual els membres del Departament de Fonnació de ¡'ICE, Maite 
Colén i Ifíaki Echebarria en primer lIoe, han jugat un paper determinant. 

1.5 Assessorament a la formació 

L' evol ució que representen aquestes difcrcnts fónnules ha esta! detenninada 
pel desig que els cursets responguessin a les necessitats i els desitjos expressats 
pels mateixos mestres. Pero ¡' experiencia recollida en els cursets també demostrava 
que calía augmentar la seva qualitat pedagógica, la qual no es podia assegurar per 
pri ncipi ates que els encarregats de professar-los eren d'orígens absolutament 
heterogenis, i en molts casos no tenien cap contacte entre ells. Ja he dit que els 
grups de treball havien estat un primer intent de respondre a aquesta qüestió, pero 
la progressiva precarietat d' aquests grups fins a la seva pn'tctica desaparició ha 
obligat a buscar una resposta en una altra direcció. El camí més apropiat va semblar 
el de constituir un grup de persones que poguessin portar a terme aquesta tasca, a la 
vegada de recerca en qüestions pedagogiques i d'orientació i assessorament de les 
activitats de formac ió permanent. La nova estructuració de la Universitat de 
Barcelona que, a partir de I'any 1986, ha integrat l'ICE dins de la Oivisió de 
Ciencics de l'Educació ha fac ilitat la constitució d'aquesl grup, en fer possible que 
professors universitaris en fonnessin part a temps parcial. 

1.6 Valoració de eoojnot 

Ara, mirant enrera resulta racil criticar l'excés de cursets amb que els ICE 
varem iniciar les nostres activitats. Moltes vegades els temes eren conjunturals i el 
seu IraClament superficial. 1 la motivació deIs assistents era transparent, volien 
adq uirir la seguretat de no ser deixats de banda per la reforma que s'anunciava. 
Avu i que aquella reforma ja fa tem ps que ha quedat enrera, la preocupació per 
acum ular certificats d'assistencia -l'obsessió per "fer currículum"- és més gran 
encara que aleshores. Pero una vegada dit tOl aixo i per sota d'aquests fenomens 
superficials hi ha un fet perfectament cerl i constant, i és que els ensenyams a lOts 
els nivells són molt conscients de la necessitat que tenen de posar-se al dia, 
d'actualitzar els seus coneixements ¡les seves practiques docents. 
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Amb el temps hern apres que els cursets no són una solució suficient i hern 
assajat altres fórmules. Tates elles lenen avantatges i inconvenients i cap no 
representa una solució definitiva, per tan! cal que tates convisquin. De fet la 
situació actual es mol! variada i 1'1CE, alhora que participa en programes coHectius 
de gran volada manté també acti vitats puntuals i es pecífiques en temes que 
considera que poden inleressar a alguna categoda d'ensenyants. l una cosa 
semblant pOi dir·se pel que fa a l'aspecle institucional. Un ICE no és Púnica 
institució capas: d'organitzar activitats per al perfeccionament de l professorat, alrres 
insl itucions publiques i privades ha fan lambe, i algunes ho feien ja abans que 
l' ICE existís. I altres que no ho fan podrien perfectament fe r-ho. Cada una té les 
seves trad icions i les seves preferencies i fins i to! les seves actituds ideológiques, 
cada una té avantatges i inconvenients ¡seria negatiu pretendre donar a cap 
¡'exclusiva. Per aixo cal alabar la decisió del Departament d' Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya de renunciar a I'exc!usivitat i promoure ¡coordinar totes 
les diferents in iciatives que en aquest sent it es produeixen a Catalunya. Cal esperar 
que mantingui aquesta decisió i limiti la tendencia natural de tot sistem a 
administrariu a augmentar el seu control sobre 101 alió que cau sota el seu ambit de 
competencies, ¡mol! més quan n'és també la principal fon t de finanr;ament. Cal 
reconeixer, de totes mane res, que fins ara es manté un marge de coHaboració prou 
ample, i que el programa conjunl d'activitats de perfecc10nament del professorat 
que cada any publica el Departament, en el qual es detallen totes les que es duen a 
terme a Catalunya, sos lé molt bé la comparació amb qualsevol que es pugui 
presentar a cap regió d'Europa. 
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Tal ¡ que els ICE varen ser creats com a institudons plenament originals i 
per faci litar el campliment deis objectius de la nova Llei si mes no en un punt -la 
preparació pedagógica del professorat de balxil1erat-, varen recollir l'herencia 
d' una instilució ja existent i que va desapareixer en crear-se els ICE, l'anomenada 
" Escuela de Fonnación del Profesorado de Enseñanza Media". 

L'Escola havia estat creada poes anys abans per respondre a una preocupació 
comprensible. els fu turs professo rs de batxillerat, que aleshores es comem,:ava 
encara als onze anys, eren lIicenciats universitari s en alguna materia, pero no 
havien rebut cap preparació pedagógica per a dur a terme la seva tasca doceot. En 
la cTeació de ¡'Escola havia influil el record deIs celebres "cursets del 33" en temps 
de la Repúb lica, uns cursets que havien serv it per a preparar i seleccionar 
professors d'institut amb un gran exit. Peró els temps havien canviat, i si als cursets 
en temps de la Repúb li ca hi havia participat un petit nombre de llicenciats 
escrupolosament seleccionats, l'Escola des del primer día va len ir una afl uencia 
massiva i es va limitar a oferir unes classes de pedagogía en horarís compatibles 
amb les ocupacions professionals deis alumnes. I com que I'Escola func ionava a 
Madrid i no es podien oferi r beques als aspirants de fora, es varen estah l;r 
delegacions de l' Escola a tates les universitats, delegac ions que de fet es lim itaven 
a organitzar unes classes. 

Un decret de juliol de 1969 va suprimir I'Escola i va traspassar als ICE la 
tasca de la preparació pedagogica deIs aspi rants a converti r-se en profcssors de 
batxillerat, preparació que rcbia la denomi nació específica de "Cert ificat d'aptitud 
pedagógica" i abreujadament CAP i de la qual el decret regulava el contingut, no 
massa diferent del que s'havia propasat l'Escola desapareguda. El CAP havia de 
consistir en uns ensenyaments teóri cs, en part de temes pedagógics i en part de 
didaclica de I' assignatura per a la qual es preparava I'aspirant, i d'un període de 
practiques reali tzades en un centre de batxi llerat sota la superv isi6 d'un tutor, 
professor de I'assignatura corresponent. Al final d'aquest període I'al umne havia 
de redactar una memoria resumim la seva experiencia i propasant una metodología 
docent. 

Sobre el paper el projc:ctc: semblava adequat a les finalitats que es proposava. 
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En la practica el CA P havia de trobar les mate ixes dificultats que havien 
desqualificat els ensenyamenls de la "Escuela de Fonnación del Profesorado". 

Quan! al professorat els ICE no disposaven d' uns professo rs estables 
dedicats a aquesta tasca i calia recórrer a professors d'universitat i fonamentalment 
a professors d'institut perque es fessin carrec d'aquests ensenyaments fora del seu 
horari nonnal i en virtu! d'uns contractes anual s que tins ita! administrativament 
eren discutibles. Amb tata seguretat el fel que les persones que s'encarregaven deis 
ensenyaments del CAP fossin professors en exercici no era un inconvenient si nó 
ben al contrari un avantatge, pero el que sí que era i segueix sent un inconvenient 
és la indefinició administrativa de la seva situació. Com era un inconvenient també 
que, pel fel de no disposar I'ICE d'aules própies, calgués literalmenl pidolar cada 
any el permís per utiJitzar aules alla on aconseguíem trobar·les. 

1 cal afegir encara, i era el contrasentit principal, que per a I'organització del 
CAP els ICE no tenien cap consignació pressupostaria, i segueixen sense tenir·la, 
és a dir que se suposava que el CAP s'havia d'autofinan~ar, probablement un cas 
únic en tot el sistema educatiu espanyol per a un ensenyament que es considera 
basic i obligatori . Autotinanyament vol dir que les despeses que ocasionava havien 
de sufragar· se amb uns drets de matricula que abonaven els alumnes, segons uns 
barems que al comenyament fixaven els mateixos ICE i que després es varen 
uniticar. 

Ates que el CAP s'havia de dividir en diverses especialitats, tantes com 
assignatures diferents preveu el batxillerat, fins i tot si els aspiranls eren molt 
nombrosos el finan¡;ament resultava inadequat. Amb aquesta limitació i la 
necessitat d'adaptar els horaris a les disponibil itats deIs alumnes, bé perque 
treballin, bé perque hagin de despla¡;:ar·se des d'una allre pobJació o senzillament 
perqué sigui n alumnes del darrer curs de IIicenc iatura,la consequencia natural ha 
estat la reducció de les hores lectives programades, que de les 250 previstes en el 
projecte inicial s'han redun a entre 60 i 90 segons les especialitats. 

Tampoc no és gens favorable la situació de les practiques que els alumnes 
del CAP han de realitzar en un institut. De fet la prese ncia de I'alu mne en 
practiques no representa cap compromís per part del centre i és només el professor 
que ha acceplat la tutoria qui hi manté una relació, relació que varia segons la 
personalitat i el nivell de dedicació de cada tutor. Cal tenir en comple per altra 
banda que els alumnes que demostren haver exercit la docencia com a mínim 
duranl un any queden automaticament dispensats del període de practiques. 

Malgrat que el CAP no s'exigeix en totes les circumstancies que preveía el 
decret que el va establir és cert que és un requisit per a participar en els concursos, 
per a ingressar en el professorat funcionari, i un requeriment que, en traspassar·se 
el sistema educatiu al Govcm de Catalunya s'ha mantingU!, i aquesta exigencia ha 
estat suficient per afer augmentar continuament el volum de I'alumnat del CAP 
sobretot en els primers anys, quan de vegades un creixement sobtat va estar a punt 
de col· lapsar el funcionament de ¡'ICE. Per tal de respondre a aquesta afluencia es 
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varen posar en practica diferents mesures, com ara organitzar el CAP en poblacions 
diferents de Barcelona, entre d'a[tres Palma, Tarragona i Lleida que aleshores no 
tenien universitat, i també distribuir entre els ICE de les tres universitats catalanes 
algunes de les especialitats menys concorregudes. Actualment i des de fa uns anys 
I'alumnat del CAP a ['ICE de la Universitat de Barcelona s'ha estabilitzat al voltant 
deis 1.600 alumnes anuals, amb grans diferencies d'unes especialitats a altres, 
centenars d'alumnes a Historia i Filologia i nombres insignificants a Matematiques 
o a Alemany i Frances. 

Gestionar un certi ficat que afecta cada any 1.600 estudiants repartits en 10 
cspecialitats i que ocupa uns 120 professors, sense un pressupost propi i sense 
instaHacions adequades, dóna certamen! molta feina. Es poi dir sense cap mena 
d'exageració quc el CAP ha cons!itu'it en mollS moments de la vida de l' lCE la 
major font de preocupacions, l' activitat que més energies ha acaparat i que més 
decepcions ha provocat. I amb 101 cal afegir que malgrat tOles les dificultats s'ha 
aconseguit mant!!nir un nivell digne i una geslió admin istrati va correcta. J més 
encara, en molts casos els grups de reflexió sobre la metodologia i la didactica de 
determi nades assignatures, als quals en altres pagines he fel referencia, han sorgit 
precisament d'enlre professors del CAP. 

De totes maneres resulta evident que el CAP en cap moment no ha pogU! 
sat isfer les finalitats per a les quals va ser creat. Des de la primera reunió de 
directors d' ICE en que vaig participar poc després de la seva constitució fins a la 
darrera de totes, la reforma o la substitució del CAP era un lema recurrent. Pero 
canviaven el s directors generals i el ministeris i tot seguía igual, i fins i tot el 
traspas de I'ensenyament a la Generalitat ha deixat intacte el CAP. 

Tal persistencia no poI ser fruit del caprici d'uns governants i ha de tenir 
raons de fons. 

Fins fa molt poc la majoria deis estudiants de les facultats de Cii=ncies i de 
Lletres tenien com a perspectiva professional dedicar-se a l'ensenyament, i tot i que 
avui día en la majoria de facultats de CÍ!!ncies aixo ja no és veritat continua sent 
cer! que tots els ensenyants deis nivells mitjA i superior s' han fonnat en aquestes 
facultats. 1 malgrat aixo la Universitat s'ha negat sempre a tenir-ho en compte, s'ha 
negat a estructurar els programes en funció deis coneixements que necessitaran els 
futurs professors, que no hauran de ser especialistes en prehistoria o en historia 
medi eval sinó professors de geografia i historia. De la maleixa manera que s' ha 
negat a incloure en els seus programes qualsevol atenció a la didactica de la materia 
ensenyada. Ja sé que la situació és semblant a la majoria d'universitats deIs pa'isos 
lIatíns. A Alemanya. en canvi , i en altres pa'isos amb la seva tradició universitaria, 
la Universitat di stingeix en tre el que podr íem ano menar les lJicenciatures 
cientifiques ¡les llicenciatures docents que preparen per a exercir la docencia, no 
perque el nivell d'exigencia científica sigui menor, ja que en molts casos els 
aJumnes assisteixcn a les mateixes classes sin6 perque el seu pla d' estudis és 
diferent. Uns plans d'estudi que es caracteritzen pcrque hi ha lantes lliccnciatures 
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docents com assignatures s'ensenyen en e l batxi llc rat , i per tanl hi ha una 
correspondencia clara entre el conjunt de coneixements que ,'alumne ha adquirit j 

a116 que haura d' ensenyar en la seva acti vitat professional posterior. (De fet, ates 
que els plans d'estudi de les universitats aJemanyes penneten una gran optativitat, 
els atumnes preparen una materia pri ncipal i una de secundaria, i les dues figuren 
en el seu títol, cosa que, el dia que exerceixen corn a professors, dóna una majar 
faci li tar per a la confecció deis horaris o per a les substitucions). I cal afegir encara 
que ¡'any de practica real en un insti tut foma part integrant del p!a d'estudis i 
narnés després de superar-los J'alumne rep el titol de lIicenciat. 

No cree que valgui la pena insistir en el contrast entre aquest plantejament 
de la preparació per a la docencia en Ciencies o en Lletres i allb que és tradicional a 
les nostres universitats. Pero sí que valla pena fer notar que amb el pas del temps el 
problema s'agrcuja. Per una banda perque a les facu ltats universitaries la cursa cap 
a una major especialització és cada vegada més fo rta, i cada vegada s' allunya més 
per tant de la preparació general que necessita un professor. I perque alhora les 
successives reformes de I'ensenyament allarguen cada vegada més la durada de 
1'ensenyament comú per a tota la població, i exigeixen un tipus de professor que 
desborda les possibilitats de les antigues Escales de Magisteri, un tema al qual 
hauré de referir-me encara més endavant. 



3. RECICLATGE DE CATALÁ 

A partir del momen! -1978- en que els "decrets de bilingüisme" varen 
establir la obligatorietat de l'ensenyament del eatala a l'educació general basica 
J'JeE va afegir a les seves tasques la preparació deIs mestres en exercici perque 
poguessin fer-se carree d'aquest ensenyamenl. I quan, poc després, la Generalitat 
restaurada va assumir les competencies en materia educativa aquesta preparació va 
agafar una nova em penta j es va convertir en una de les activitats principals de 
¡' ¡CE. Pero abaos de parlar-oe cal recordar algunes dades sobre la situació anterior. 

Malgrat les prohib ic ion s, a Catalunya exi s liren des de molt aviat 
assoc iacions i organitzacions que oferien classes de Ilengua catalana j també 
escoles que dios O fo ra de !'horari escolar oferien aquest ensenyament als seus 
alumnes. L'any 1972 Ómnium Cultural va comen9ar a subvencionar dues hores 
setmanals de catala a totes les escoles que ho soHicitaven. Quatre anys despres, en 
el curs escolar 76-77, ja eren 357 escoles i 200.000 escolars els qui s'aprofitaven 
d'aquesta possibilitat. Els professors d'aquests cursos subvencionals per I'Ómnium 
o organitzats independentment tenien preparacions i titu lacions diverses, la tilulació 
més popular era la que concedi a la JAEC (Juma Assessora per als ESludis de 
Catala) del mate ix Omnium. A parti r de 1975 es podien ohteni r també els 
Cert ifi cats de Catala que concedien 1ant la Unive rsitat de Barcelona com 
l' Autonoma. 1 evidentment hi havia també professors que no tenien cap titulaciÓ. 
L' ICE per la seva part, no tenia competencia per a alargar títols de cap mena, pero 
gairebé des de la seva creació incla"ia cursets de lIengua i de cultura catalanes dins 
del conjunt deis seus programes de perfeccionament per a mestres. 

Amb aquesls antecedents es compren que quan l' any 78 es varen publicar els 
decrets de bi lingüisme se sentís immediatament la necessi tat de reglamentar les 
tirulacions que capacitaven per a I'ensenyamem de la !lengua catalana a I' EGB. I 
com que tOl esperan! l' Estatut acahava de restablir-se una Generalitat provi sional es 
va crear una comissió mixta Mi nisteri-Generalitat per a ocupar-se d'aquest tema. 
La comissió va reconei xer mitja dotzena de tí10l s academ ics pe ro so is es va 
conced ir el t ítol de Mest re de Cata la a les persones que posseien aquestes 
titulacions ¡eren també mestres o lIicenciats universitaris, els altres varen rebre el 
títol de fonna provisional, que es eonvertiria en definitiva si en el termi ni de cinc 
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anys aconseguien el de mestre o de Iticenciat. En total 1.617 ensenyants varen rebre 
el titol de forma definitiva i 1.566 de forma provisional. Al mateix temps la 
Direcció General d'Ensenyament de la Generatitat provisional establf les bases del 
que havien de ser els "cursos de reciclatge de eatala", impartits pels ICE i deSlinats 
als 30.000 mestres en exercici a Catalunya. 

En linies generals aquests cursos els componien: 
Un curs de lIengua distribuTt en tres nivells: elemental, milja i superior 
Un curs de didactica amb dues modalitats: ensenyament del eatalA a 

catalanoparlants i ensenyament del cataJa a no-catalanoparlants. 
Un curs de cultura dividir en dos apartats: 1 Geografia ¡historia, I1 

Literatura. 
Un aoy després el curs 1979-80 es va remooelar el reciclatge dívidint-lo en 

dos nive1ls: Un primer nívell que requería cursar i aprovar el nivell elemental i 
mítja de 1lengua i una dídaetica que portava a I'obteneió del Certifica! de CatalA, el 
qual facultava per a ensenyar en catala a qualsevol curs de l'EGB i per a ensenyar 
el cataJa a la primera etapa. Un segon niveH que requeria haver apravat el primer i 
haver cursat la resta de les assignatures del reciclarge, atorgava el titol de "Mestre 
de Catala" i facultava per a ensenyar el catala a la segana etapa de I' EGB. 1 alhora 
que es feia aquesta divisió es va refor~ar el primer nivell eSlablint classes especials 
per als meSlres no-catalanoparlants . 

Aquesta estructura es va mantenir ¡nlacte durant uns anys, pero el curs 86-87 
es toma a modificar complelament. A partir d'alcshores els ICE deixen d 'oferir 
ensenyaments per a I'ohtenció del thol de "Mestre de CalaJa", una tasca de la qual 
es fan carrec les Facultats de Filologia i les Eseoles de Magisteri. Les acrivirats 
docents deis ICE per als ensenyants identificades fins alcshores com a reciclalge 
passen a anomenar-se de " normalitzaeió lingüí stica" i s'estructuren en dues 
modalitats, una per a professors d'ensenyament primari i I' altra per a professors de 
secundaria. La modalitat de primaria s' articula al seu tom en dos nivells, el primer 
amb 70 hores de !lengua, 25 de didaetica de l'expressió escrita i 25 de coneixement 
del medi i el segon amb 70 hores de lIengua, 25 de didactica de la llengua oral i 25 
de coneixement del medio Quan! a la mooalitat de secundaria s'articula també en 
dos nivell s o mOduls, el primer amb 70 hores de lIengua i el segon amb 40 hores de 
lJengua i 30 de lexi e específic de les materies ensenyades. 

Amb la nova organilzació es mantenen els cursos previs (de 180 hores) 
d'i niciació per a professors castel1anoparlants que no tenen uns coneixements 
basics de catala suficients per a seguir el primer nivel1. De tates maneres és cert que 
el nombre total d'alumncs en els cursos de normalització per a l'ensenyament 
primari és actualment petit en com paraeió amb anys anteriors, i amb tendencia a 
disminuir, ates que la majoria deis mestres en exercici ja hi han passat o ja no els 
nccessiten perquc han rcbut ensenyamcnts de catala en els scus anys de formació. 
En canvi s' ha notat un gran augment en els cursos per a ensenyants de secundaria 
jn que s' ha decretal l'obligatorietat de demostrar la competencia en catala per a 
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aquest professorat Mentre que I' any 1990-91 es comptaven 4 19 ass istents a 
aquests cursos I'any següem han estat 2892. 

En els darrers anys s'ha comprovat que I'assistencia als cursos de reciclatge 
i el fet d' haver aprovat els examens corresponents no assegura que l'ensenyant es 
consideri capac de professar les seves classes en eatala. Aquesta comprovació ha 
portat a I'eslabl iment deIs anomenats cursos de suport oral. La insc ri pció i 
]'assisteneia a aquests cursos és voluntaria i el fet de seguir-los no concedeix. cap 
títol aeademic. Són cursos que prelenen fam iliaritzar amb l' ús del catala, per a 
ensenyants que tol i lenint una competencia oral adequada no se'n senten prou 
segurs per a poder fer classe en calala. Com acabo de dir en molts casos els 
assist en ts a aquests cursos han seguit els enseny am ents del reciclatge, 
nonnalització o fins i tol els de meSlre de ealala. Gairebé no cal afegir que aquests 
cursos, que potser es podri en anomenar activitats, tenen un contingut molt poc 
academic, am b molts elements lúdies, peró sobretot en estreta relació amb les 
necessitats deis participants. Així, i d'acord amb les modernes tendeneies en 
l'ensenyament de segones lIengües, es planegen les activitats de manera que siguin 
significatives i interessants per als partici pa nts, per exemple, es proposa i es 
discuteix com organitzar una classe sobre un tema detennina!. 

Notem finalment que l'augment de les activitats de normalització i deis 
cursos de suport oral ha obligat a augmentar també el professorat que ¡'ICE dedica 
a aquestes tasques. Aixb ha obligat a posar una alenció especial en la preparació 
d'aquests professors -a la formació deIs formadors, per dir-ho amb l'expressió 
consagrada. 

Referencies: 

PUIGHERMANAL. Román. " La preparación de maestros de catalán en el ICE" A: SIGUA'" (Cooro.) 
Lengz¡.as y educación en el ombi/o del Es/ado Espoñol. Pub!. Univen;itat de Barcelona 1983 



4. RENOVACIÓ PEDAGÓGICA 

La Llei General d'Educació no sois proposava una reforma a fans de 
¡'estructura del sistema educatiu sinó que alhora proposava també una renovació a 
fans de la metodologia educativa. Una renovació que s'inspirava en algun deIs 
corrents de més actualitat dins de la pedagogia i més especialment en la pedagogia 
anglosaxona, i que se centrava en la insistenc ia en la indivicl"ació de l'ensenyament 
a partir de la individuació de la programació, ¡ en la ut; ,ció sistematica deIs 
nous recursos audiovisuals. 1 al costat d'aquestes ¡nnoy, ns d'ordre general, 
innovacions també en la didactica de detenninades materie ::. i en primer lIoc en 
l' ensenyament de la 11engua i en el de la matematica. En el cas de la lIengua per 
influencia de les noves teories lingüístiques (gramatiea generativa) i en el segon per 
la popularitat de la teoria deis conjunts. 

La primera conseqüéncia de la insistencia de la Llei i també de I'expectació 
generada entorn d' aquests temes va ser que durant forya temps bona part deis 
cursos que oferíem als mestres s'hi referien. 

Amb el pas del temps cada una d'aquestes propostes de renovació va tenir 
una sort diferent. Dedicaré a cada una un breu comentari. 

4.1 Ensenyament individualitzat 

Fins i (ot sense la insistencia de la Llei era un tema de plena actualitat. 
L' escola i cada ensenyant sempre han conegut la tensió entre la necess itat de 
mantenir un ritme coHectiu a I'aula i la necessitat de tenir en compte les capacitats 
i el rilme de cada alumne. La programació individualitzada semblava oferir una 
soludó comoda a aquest problema etern. El seu fonament teorie arrancava de 
Skinner ¡les seves maquines d'ensenyar. Programar un ensenyament volia dir 
establir clarament els resultats que es vo lien aconseguir i descompondre en 
elements els coneixements a adquirir i la manera de controlar la seva adquisició. La 
programació acabava així amb l' establiment d'una col·lecc ió de fitxes, cadascuna 
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corresponent a un elerne n! i el seu con lrol , que cada a lumne podia utililzar 
individualmenl ¡ d'acord amb el seu propi rilme d'api'enentatge. La tasca del mestre 
era programar la materia a ensenyar i per tan! preparar les fitxes. 

La preparació de les fitxes implicava una tecoica i no és estrany que els 
mestres sentiss in curiositat i preocupació per cone ixer-la ¡que els cursets de 
programació que organitzavem tinguessin una gran assistencia. Tampoc no era 
dificil trobar les persones capaces de fer-se carree deIs curselS, alguns professors de 
la Faculta! de Pedagogia de la Universital de Barcelona s' havien especial ilzat en 
I'ensenyament programar, de manera que abundaven els especialistes. I va ser 
igualment facil posar en peu una investigació sedosa sobre aquest tema. Adalberto 
Femandez en va assumi r la direcció i el resultat constitu·ia una recopilac ió útil de 
les seves possibilitats i també deIs seus límits. 

Pero una cosa és la teoria i una altra la practica. I la practica demostrava que 
les adquisicions basad es només en les fitxes programades no asseguraven la 
comprensió per part de I'alumne del contingut apreso La intervenció del mestre en 
I'aprenentatge seguia sent essencial i aquestes intervencions no podien respondre 
nornés al ritme de cada alumne, sinó que havien de ten ir en cornpte la classe com 
un conjunto I per tan! que la vella tensió entre ensenyament coHectiu i ensenyament 
individualitza! con!inuava ¡ntacte. I així ben aviar les iHusions que havia produn la 
programació individualitzada es varen anar dissolent. 

Potser la prova més clara del fraeas de la iniciativa que amb tanta insistencia 
es defensava en connexi6 amb la Llei d'Educació és el fet que va succeir amb els 
lI ib res de tex!. En teoria, i així es dei a explícitament, els Ilibres havien de 
desapareixer i ser substituHs per les fitxes programades redactades pels mateixos 
mestres. Pero ben aviat les editorials varen decidir que també podien preparar i 
oferir al mercal, per a cada materia i per a cada curs, una coHecció de filxes 
programades a punt per a ser utilitzades pels aJumnes. Un any després aq uestes 
coHeccions de fitxes es venien ja enquademades com un llibre tot i que amb les 
pagines retallables, i poe després com un llibre pur i simple. I ates que la Llei 
preveia també que a les aules hi hauria per a cada assignatura lIi bres de consulta a 
disposició deIs alumnes en els qual s poguess in aclarir els dubtes sobre els 
conceptes de les fitxes o ampliar-ne els continguts, res no els impedia publ icar 
aquests llibres de consulta i oferir-los no soIs a les escales sinó també a cada 
alumne. Així, alIó que havia de ser el final deIs llibres de tex! es va convertir en el 
motor de la seva expansi6 i com és ben sabut és en aquell moment, el de I' aplicació 
de la LGE, que arrenca el boom de les grans empreses editorials pedagogiques. 

He insistit en aquest tema perque em sembla molt il·lustratiu del perill , 
freqüent en el món de la pedagogia, de deixar-se endur per I'entusiasme d' una 
novetat pretesament científica i presentada com una solució gairebé miraculosa. 
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4.2 Recursos audiovisuals 

Una altra de les innovacions que propugnava la Llei era la utilització 
sistematica deis recursos audiovisuals que el progrés tecnic posava a disposició 
deis educadors. Aquests no sois facilitaven I'ensenyament sinó que, si més no 
aquesta era la teoria, multiplicaven el rendiment deis cnscnyants. Si en una escola 
tradicional un mestre pot atendre vint o trenta alumnes, amb un sistema de video 
amb pantalles a diferents aules podia arribar a molts mes. És cert que les 
possibilitats deis nous estris no eren encara ben conegudes, pero es tractava de 
descobrir- Ies experimemanr i per a aixo hi havia els ICE. 

També en aquesta direceió els resultats varen ser mes aviat decebedors. El 
nostre ICE va rebre, eom tots, un equip tancat de TV, allo que avui en diríem un 
equip de vídeo de gravaeió i reproducció, que en aquells anys era un embalum, 
volum inós i complicat de manejar a més de caríssim, perque n'experimentéssim les 
possibles aplicacions didactiques. Pero no varem saber trobar-les i després de tenir
lo un temps a la Font d'en Fargas el varem traslladar al Departament de Psicologia. 
El varem utilitzar per a estudiar el desenvolupament del lIenguatge infantil, un 
tema certament important i per al qual el vídeo representava una ajuda sensacional , 
pero que tenia poe a veure amb el propOsit per al qual I'havíem rebut. Altres ICE 
feren experiencies semblants. 

La il·lusió de revo lucionar I'ensenyament primari i de augmentar-ne la 
productivitat amb la utilització massiva d'artificis tecnics va resultar aixo, una 
il ·lusió. Pero el que no era il·lusori és que els aparel ls existien i de moltes menes : 
projectors de diapositives i de pel ·lícules, retroprojectors, filmadores de super-vuit i 
d'altres formats , magnetOfons, ... i que sense ser miraculosos oferien possibilitats 
reals que calia coneixer i aprofitar. La curiositat era autentica i generalitzada. Els 
cursets que oferíem sobre recursos audiovisuals, la majoria dirigits o inspirats pel 
Sr.Mallas, estaven sempre plens. I aviat varem sentir la necessitat de crear el nostre 
propi servei de mitjans audiovisuals per tal de satisfer les nostres propies 
necessitals, que ja eomew;aven a ser grans, ates el volum de cursos i cursets que 
organitzavem i tamhe per a ajudar els departaments universitaris que ens ho 
demanessin. Eficayment dirigit per Olegario López el servei va créixer i deu anys 
després d'haver rehut el primer equip de vídeo ens varem decidir a adquirir-ne un 
altre, no cal dir que més petit i més útil perque la teenica havia evolucionat 
mpidament, i a muntar un lahoratori. Aviat es va poder produir el primer vídeo 
didactic al qual seguiren d'altres i així iniciar una petita filmoteca. L' any 1981 sota 
la direcció tecn ica de X. Tejada, professor del Departament de Fís ica de la 
Universitat, es va produir "L'efecte M6ssbauer", la primera pel·lícula científica 
d'alt nivel! parlada en catala, que va representar la majoria d'edat del servei. Aquell 
mateix any I'ICE es va fer carrec d'organitzar les Primeres Jornades de Cinema 
Científic i Tecnic, a Tarragona. Pero d'aquestes aetivitats a nivel! universitari en 
tomaré a parlar més endavant. 
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També aquí, com en altres camps, ]'exit va desbordar les possibilitats de 
I'ICE. Avui día el Servei de Mitjans Aud iovisuals, independitzat de [' ICE, 
constitueix un servei de la Universitat. 

De totes maneres 1'ICE manté un cataJeg de pel-Iícules produi"des que poden 
adq uirir-se a través d' un distribu"idor comercial , i des de fa un temps ha tomal a 
assumir la promoció i realització de vídeos educatius. 

Referencies: 

MALLAS, Santiago. Video y enseflan::a. ICE. Univc:rsitat de Barcelona. 198.'1 

4.3 Psicopedagogia de la imatge visual 

Alhora que es desvetllava ['interes per la utilització deis mitjans 
audiovisuals ¡'ICE va iniciar una serie d'activitats per a aclarir els seus fonaments 
teorics j per a tractar d'aclarir en la practica les seves conseqüencies. Heus ad una 
relació d'activitats al voltant d 'aquest tema. 

El mar~ de I'any 1972 un "$eminari sobre Cine In fantil" en el qua l 
intervingueren les persones que en aquells anys mostraven més interes pe! tema: 
Porter, Lahosa .. I al setembre d'aquell mate ix any unes "Jornades sobre 
Psicopedagogia de la Imatge Visual" amb intervencions de Roma Gubern, Lahosa ... 

El gener del 1973 un curset sobre "Semiologia de la imatge visual" a carrec 
del professor Jacquinot, de París. 1 al maig del mateix any un curset sob re 
"Ensenyament de la imatge" pel professor Rene de la Borderie, també de París. 

L' abril del 1974 un "Seminari sobre Comprensió del Cinema pels Nens". 1 
finalment l'abril del 1976 les "Primeres Jomades sobre la Imatge Televisiva" 

L' impulsor d'aquestes activitats era ¡' Enrie Tora, que aleshorcs ocupava la 
sots-direcció de l'ICE, i que aquells mateixos anys va preparar i posteriorment 
publicar la seva tesi doctoral sobre aquesl tema. En deixar E.Tora de col'laborar 
amb l' ICE les activitats que havia impulsa! varen quedar malauradament sense 
continuació. 
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4.4 Diditctiques especifiques: lIengua i matemittiques 

La renovació de I'ensenyament que propugnava la LGE no solament es 
referi a a la manera d'ensenyar en general sinó que afectava també la didactica de 
materies específiques, i en primer lIoc d'aquclles que es poden considerar centrals 
en el sistema educat iu. la he fel referencia a la gran popularitat que tenien en 
aquells anys tanl la diditctica de la lIengua, inflU"ida per les noves orientacions de la 
lingüística, com la didacti ca de les matematiques en que comenyar I'ensenyament 
per la teoria deIs conjunts representava una autent ica revolució. Nosaltres varem 
tenir la sort de poder comptar, pcr tal d'orientar els primers cursets sobre aquests 
temes, amb veritables especial istes de prestigi, com era Cannina Pleyan, que des de 
la seva catedra a [' institut havia estat el motor de la renovació de I'ensenyament de 
la llengua, i com era el Sr. Casulleres,també catedratic d' lnstitut abans de ser-ho de 
l'Esco la Norm al, i autoritat indisc utida a casa nostra en la pedagogia de les 
matematiques. 

La preocupació pe] desenvolupament delllenguatge i per la seva pedagogia 
ha estat una constant en la história de I' ICE. Amb molta freqUencia hem organitzat 
cursets, seminaris, reunions, o patrocinat recerques i publicacions, de vegades, sois 
de vegades en col·laboració amb altres institucions, sobre temes de llenguatge, 
lIenguatge infanl il , deficits de llenguatge, lIenguatge en els nens sords i en 
1'educació especial... O'alguna d'aquestes activilats en parlaré quan tracli del catala 
a I'ensenyamenl i quan parli de les lIengües estrangeres. 

Quant a la pedagogia de les matemilliques la gran novetat que representava 
comen¡¡:ar per una ve rsió sim plificada de la teoria dei s conjunts, alió que 
s'anomenava "matemiltica moderna", va dominar durant uns anys el panorama, 
peró va acabar per passar i avui esta praclicament oblidada. I no recordo que a 
I' ICE hi dediquéssi m una atenció especial. En canvi un deIs col' laboradors de la 
primera epoca., Pere Batallé, que eSlava encaITegat del gabinet estadistic, va iniciar 
una recerca ben original sobre la capacitat deis nens per a assimi lar els conceptes 
de probabi litat i en relació amb aquests els d'estadística. En realilat era una recerca 
parale¡'¡a a la que eslava duent a terme el professor Fi shba in resident ara a 
lerusalem, peró que aleshores jo havia conegut a Bucarest. La recerca demostrava 
clarament que, en contra del que havia pensal Piaget, els nens de set i vuit anys 
assimilen aquests conceptes amb facilitat, i per tant, que no hi hauria inconvenient 
a introduir en I'ensenyament de les matematiques uns capitols dedicats a aquest 
tema. I si tenim en compte que vivi rn en una epoca en la qual bona part de la 
informació que s'ofereix al públic s 'expressa en termes de probabi litat i en forma 
estadística, unes nocions en aquest sentÍ! podrien ser molt rnés útils que altres 
capitols de la maternatica que avui figuren en e ls programes escolars. 

Pere Batallé va aconseguir després de bastants esfon;os que el Departament 
d'Estadística de ¡'Escola de Enginyers de la qual era aleshores ajudant, acceptés el 
seu treball com a tesi doctoral. 1 es podia considerar afortuna!. Els departamems de 
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matematiques de les facultats universitaries es negaven de pie a adrnctre un tema de 
pedagogía de les matematiques. Ya caldre arribar a l ' any 1989 i a unes 
circumstancies excepc ionals, a les quals més endavan! aHud iré, perque es trenqués 
aquesta regla. 1 cal afegir que aquesta actitud no era exclus iva deis matematics, 
sinó comú a totes les facultats de Ciencies i la majaría de les de Lletres. 

Per compensar aq uesta indife rencia, a l' ICE sempre hem fel esforyos per 
impulsar totes les iniciatives adreyades a miJlorar I'ensenyament de les diferents 
disciplines cienlífiques. I pue afegi r que entre els professors d ' institul hem trobal 
mol! sovin! persones mol l competents i profundamem interessades en aquesl tema. 
Aixo ha permes organitzar grups de treball i seminaris deis quals han resu ltat 
instruments didactics plasmats en diferents ti pus de publicacions. 

Heus ací alguns exemples: 
L 'espelma com a eina didactica de lafisica i la química. Canela, Cartel, 
Roca i Seba. A-59 1982 
Metodes de purificació i separació de barreges i experiimcies per a EGB , 
i BUP. Canela, Cartel, Roca i Seba. A-64 1983 

- El sabó com a eina didactica de la jisica i la química. Canela, Cortel, 
Roca i Seba. A-65 1984 
Comentad sobre alguns aspectes de /'ensenyament de l 'equilibri químico 
Caamaño i altres autors. A-57 1982 
Els mitjans auxiliars per a l'ensenyamenl de la biologia al BUP. 
Seminari de biologia de l'ICE. Serie Seminaris 9 
Didacrica de la genetica. J.Cuello. A.63 1983 
Per a una renovació de la didactica de la geografia. Aldabó i allres 
autors. A-68 1985 
Questions d'orientació: treballs amb mapes. Domínguez. A-49 1980 
Ejercicios prácticos para Jo enseñanza de la psicología en el 
bachillerato. Siguan, Giménez. Led y Rovira. A-50 1980 

La relació dóna una idea de la varietat de temes que I' ICE ha estimulat en els 
seus coHaboradors a aprofundir, pero no pot donar idea de I' interes de moltes de 
les propostes. Faré una excepció per a destacar-ne una. De l' any 83 al 84 va 
funcionar un grup de treball sobre "resol ució de prob lemes matematics" que tenia 
com a responsables els professors d' institut Josep Gascon i Josep Ma Lamarca. La 
tasca reali tzada pel grup es traduí en una publicació: " Matematiques, una renovació 
metodológica" (4 vol. Barce lona 1987) i ha generat d ues tesis doctoral s: 
"L'aprenentatge de la reso lució de problemes matematics" ¡ " El paper del 
pensamenl crític en "aprenentatge del calcul aritmetic", lIegides el 3 de julio! de 
1989 al Departament de Matematiques de la Un iversitat Autónoma. 
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4.4 Informatica 

A aquells que comencen avui els és difícil imaginar la novetat que va 
representar la informatiea i la rapidesa amb que es va estendre. Quan es va promulgar 
la Llei General d'Educació i es varen crear els ICE la informatica ja havia nascut, 
existien grans monstres eapar;:os de ea1culs complicats, pero no havia entrat en la vida 
quotidiana. Heus aeí un exemple. En aquells mateixos anys, a la Universitat de 
Barcelona, va comen~ar la IIiceneiarura en Psicologia i quan varem haver de preparar 
un espai on els alumnes poguessin fer les practiques d'Estadística les maquines que 
varem comprar, les que hi havia al mercat, eren manual s i per tant mecaniques. Pero 
practicament no es varen arribar a utilitzar, perque un any després comen~va ja a 
haver-hi calcu ladores electroniques a preus assequibles. Uns anys més tard la 
Universitat de Barcelona va instaHar un centre de calcul informatic i ens va oferir 
una term inal, pero en canv i ens va negar (1984) el permís per a adquirir una 
computadora independent per considerar-ho un caprici injustifica!. Cinc anys despres 
en teníem mitja dotzena i avui no sabríem imaginar un lIoc de treball, administratiu o 
tecnic, sense un ordinador. 

Pero la rapidesa amb que la informatica s'ha introclurt en tants aspectes de la 
vida quotidiana contrasta amb la dificultat que ha trobat per a ¡ntrocluir-se a les 
escoles. I la primera prova d'aquesta dificultat és la varietat d'orientacions des de 
les quals s ' ha intentat. 

Potser el primer intent va ser el d'alguns centres d'ensenyament que van 
entendre, ja fa uns anys, que en una epoca en que en molls !loes de treball calia 
utilitzar un ordinador, familiaritzar els alumnes amb seu maneig era oferir-Ios una 
mena de formació professional encara que fos a un nivell elemental, un recurs 
perq ue trobessin fe ina més facilment. Es un punl de vista que sovint ha esta! 
ridiculitzat, encara que té la seva logica i ha tingut la seva ulilitat. Pero el seu abas! 
evidentment és limita!. 

Una orie ntació més ambiciosa és la que enllar;:a I'ordi na dor amb 
l'ensenyamenl programat al qua l abans he fet referencia. Un ordinador es pot 
considerar una maquina d'ensenyar de Skinner, pero mol! perfeccionada, capa~ 
d' incloure algu n dia la totali tat de programes que constitueixen un sistema 
educatiu. Aquesta ambició desmesu rada en la qual I'ordi nador substitueix 
practicament el mestre, aviat es va demostrar utópica i va ser substituIda per una 
visió més modesta, " I' ensenyament assist it per ordinador", que s'util itzaria en 
algunes materies concretes, aquelles per a les quals hi hagi programes disponibles, i 
no ja com a substitut sinó com a ajudant i coHaborador del meslre. Pero la veri tat 
és que fins ara els programes disponibles realment útils s6n escassos, fan referencia 
a temes molt concrets i en general estan pensats per a a lumnes de nivells més 
elevats que els de I'ensenyament basic. 

En una direcció abso lutament oposada, una altra ori entació sosté que 
l'ordinador a I'cscola no ha de servir per a aprendre res a panir de programes 
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previament establerts, com en el cas de la proposta anterior, sinó que ha de serv ir 
justament per a aprendre a programar l' aClivitat de 1'ordinador, i més en general per 
a "aprendre a aprendre". El nen descobreix com funciona \'ordinador i com 
program a, i a partir d'aquí esta en co ndi cions de resoldre problemes amb 
¡'ordinador i d'establ ir programes per resoldre els problemes que ha apres a 
fo rm ular. Com és sabut aixó és e l que es pretén amb el Ilenguatge LOGO 
desenvolupat per Lippert. Amb la seva proposta Lippert, que havia esta! deixeble 
de Piaget, no pretenia salament introduir la informatica a ]'ensenyament. sinó 
provocar una renovadó total en la manera d'ensenyar. la primera veritable 
rcvolució pedagogica des de la introducció de I'esc riptura i el sistema de 
numeració. 

La proposta era certament il 'lusionadora i no és estrany que a I'hora 
d'investigar sobre la introduccló de la informatica a l'escola, un tema que ritpidament 
s'estava posant d'actualitat, ens decidíssim per ella. Viccny Benedito, sots-director 
de I' ICE es va encarregar de coordinar un projecte de recerca amb la coHaboració de 
la Conselleria d'Ensenyament i la participació d'un grup d'escoles intcressades en el 
projecte, AULA i el Co.legi de Sant Ignasi de Sarria en primer Iloc. 

El projecte pretenia assajar sistematicament e n el grup d'escoles 
coHaboradores les possibilitats del LOGO com a eina pedagógica i valorar els 
resultats aconseguits. La realilzació del projecte va durar un parell d'anys ¡van 
ca ldre molls esforyos, en bona part dedicats a fam iliaritzar els ensenyants amb 
l'instrument info rmatic, i també a refor~ar el Ila¡yos de co¡'¡ aboració entre les 
escoles que participaven en I'experiment. 

L'informe final dóna compte deis resultats ben sati sfaclOris que el projectc 
havia tingut en diferents aspectes del desenvolupament intel'lectual deis alurnnes 
que hi havien participat. Quedava pero oberta la pregunta de si el guany aconseguit 
justificava I'esfofy esmeryat i de si no podia havcr-s'hi arribat per altres camins. 
Ara que ¡' interes pel LOGO ha disminuYt sensiblement ens adonem que I'objecció 
principal no solament era la de com passar a la practica deis LOCO en el conjunt 
deis ensenyaments escolars, s inó fins i tOl de com passar de! LOGO a altres 
maneres d'utilitzar la infonnatica a I'escola. 

Per la meva part sempre he pensat que la manera més adequada d'inlroduir 
la informatica a ¡'escola es alhora la més senzilla i aparentmenl més banal, 
utilitzant I'ordinador com a instrument per a les tasques escolars. De la mateixa 
manera que un inteHectual descobreix un dia que un ordinador no sois és un 
aparell que pennet fer cAlculs d' alta matemal ica si nó una maquina d 'escriure molt 
perfeccionada, que permet corregir indefinidament i guardar ordenadament tot alió 
que s'escriu i, tal com el dentista o el notari descobreixen que un ordinador els 
permet simplificar la tasca burocrittica del seu exercici professional i tenir al día la 
comptabi litat, I' arxiu de clients o la correspondencia, així també I'escola pot 
descobrir que bona part de les tasques escolars es poden rer més facilment amb 
I'ajuda d' un ordinador. 
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A l'Escola Horitzó, una escola que s' inspira en la tradició de Freinet i amb la 
qual l'ICE ha mantingut relacions freqüents, I'ordinador ocupa un !loe comparable 
al que tenia la impremta a les primitives escoles Freinet. En aquestes escoles es 
prioritza, com es sabut, elneball col·lectiu en grup, i aixó vol dir redactar textos, 
intereanviar els treballs preparats pels diferents grups, posar en comú i a d isposició 
de tots titxes i arxius d'informaeió, i tot aixo es pOI preparar i guardar en un 
ordinador, i natu ra lment a ixo vo l d ir que treballant aix i els nens han de 
familiaritzar-se molt aviar amb el maneig i els recursos de I'ordinador. En el1ímit 
d'aquesta orientació els nens aprenen a lIegir i a escriure amb I'ordi nador. I no cree 
equivocar-me en dir que aquesta és I'orienlació que s' imposara en el futuro 
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Des de la perspectiva actual por resultar sorprenent que en e l primer 
programa d'investigació que va proposar el nastre ICE, tal just consti tuYt, figurés 
en un 1I0c preferent la recerca anomenada discretament "Pedagogia institucional", 
que es proposava estudiar empíricament les possibilitats i els limits de la cogestió a 
¡'escola. Més sorprenent encara si es té en compte que érem en plena epoca 
franquista, i que la LGE no deia res que direclament es pogués interpretar en aquest 
sentit. Pero cal narnés un petil esfo~ d'imaginació histórica per adonar-se de fins a 
quin punt el tema tenia actualitat. 

L'ICE va ser creat ¡'any 1969, és a dir, immediatament després del maig del 
68, els anys en que la revolta estudiantil havia sotragat no so Is París sino tata 
Europa. 1 encara que la revolta havia fracassat, les conseqüimcies del fracas eren 
lIuny de ser ciares. 1 la cosi de la idea d'aUloritat que semblava sintetitzar I'esperit 
del 68 en el camp de I'educadó feja ja temps que es gesta va. Summerhill , e l 
projecte d'escola autogestionada com a ideal educatiu, avui practicament oblidat. era 
aleshores el model admirat per molts i respectat per tots. 1 les cartes a la mestra de 
Barbiana eren lectura obligada per a tots aquells que es ded icaven o s' interessaven 
per I'educació. 1 més al fons la "mort de I'escola" anunciada per Il lich. I tOl aixo 
agreujat entre nosa1tres pel fet que la lluita contra una dictadura que fe ia aigua per 
totes bandes havia desacreditat tot tipus d'autoritat, que per altra banda ningú no 
s'atrevía a exercir per por de ser considerat solidari del regim. Aquesta oposició a 
I'autoritat constitui'da coincidia amb els entusiasmes renovadors deis moviments de 
mestres que combinaven la lluita contra el reg im amb la llu ita per la millora de 
l'ensenyament, pero coincidía també en el camp de l'educació amb reivindicacions 
sectorials o vei'nals portades al Jímit, que condui'en a situacions autogestionades 
vorejant de vegades la pura anarquía. Anys en que els coHecti us de les escoles 
Pegaso o de I' lnstitut Albó omplien pagines de is diari s. Als qui no han conegu! 
aquel! ambient, avui dificilment imaginable, em penneto recomanar la lectura de 
"Els meus instituts", un relal amobiogratic de les peripecies d'un professor de bona 
fe durant uns anys lerbols. En aquestes circumstancies, propasar la cogestió com a 
tema de recerca era agafar el brau per les banyes, intentar racionalitzar el que hi 
havia de legítim i de ractible per sota deis entus iasmes sortits de marco 



64 Autorital i cogcstió 8 ]'escola 

La recerca podria qualificar-se de recerca-acció, utilitzant la denominació 
que aleshores comen~ava a popularitzar-sc. Jaume Sarramona va aS$umir-ne la 
direcció i pretenia analitzar i valorar el que passava en un medi escolar quan es 
traspassava sislematicament a un col'lectiu, que ¡ncloYa els alumnes, una part de les 
decisio ns que normalment corresponen a la direcció del centre O al mes lre 
responsable de I'aula. Els fonaments tearies eren, moll directament, les idees de 
Labro! que en aquel! momen! trobaven a Fran9a una certa difusió. Labrol havia 
participa! en el moviment de les escales Freinct, el! se' n considernva la branca 
"lIibertaria", i portava al moviment la inspiració deis grups de diagnóslics, inspirats 
al seu tom en la terapia no-directiva de Carl Rodgers i la diniunica de grups de 
Lewin. Per donar a coneixer les idees de Lobrot i en relació amb la recerca que 
comento el varem invitar a dirigir dos seminaris a Barcelona, un sobre "Educació 
no directiva"(1973) i un altre sobre "Pedagogia institucional" (1975). 

L' experiment es va dur a terme en quatre cent res escolars que es 
comprometeren afer-lo possible. Una fi lial (Gregal) d'un institut de'ensenyament 
mitjil, el Col-legi Nacional Ramon Pané, filia l de l'Escola Nonnal de Barcelona, 
l'Escola Tennan de la barriada del Carmel, i l'Escola Sant Jordi, de Pineda de Mar. 
Eren quatre centres de característiques molt diverses i el grau d ' implicació amb 
I'experiment va ser també diferent. Pero malgrat les diferencies I'experiment seguí 
una pauta comuna en tots els centres. Durant el primer any si més no en una aula es 
varen dividir els alumnes en equips que successivament es feien carree d'un 
conjunt de tasques, des d'assegurar I'ordre a I'aula a la gestió del material escolar, i 
que en alguna mesura dialogaven amb el mestre sobre les qüestions que afectaven 
la classe. El segon i el tercer any l'experiment s'amplia, a cada una de les escoles 
es va constituir un consen escolar de representants deIs alumnes que gestionava una 
cooperativa de material escolar alhora que organitZ8va activitats para-escolars. Els 
delegats de l consell ass istien a les reunions de mestres i expressaven alió que 
consideraven el punl de visla deis alumnes. I exercien un cert control sobre el 
comportament deis al umnes en el conj unt del centre. 

Durant els tres anys els mestres de les aules en que es portava a terme 
I'experiment i després els directors de Is centres redaclaven un diari en que 
anotaven dia a día les seves impressions sobre el que succela, i aquests diaris 
després es discutien a les reunions deIs responsables de I'experiment. 1 s6n 
aquestes reflexions les que constitueixen la substancia del Ilibre en el qual es varen 
concretar els resultats de l'experiment. 

El resultat més general que es dedu"ia del nostre experiment és que, enfront 
d'una pedagogia tradicionalment autoritaria respecte al funcionamenl de I'escola i 
la relació mestre-alumne, una direcció participativa era perfectament possible i 
educat ivamenl més rica a co ndic ió de reconeixer e ls seus Iímits. Direcc ió 
participativa no vol dir autogestió de ¡'escala pels alumnes, ja que la figura del 
mestre com a guia i orientador de I' activitat col·lectiva es manté i en 101 cas es 
refof!;a. És ell qui fa possible la participació i, per altra banda. quan el grup és una 
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mica complex, o bé quan es pensa en e l centre i no so lament en ¡'au la, la 
participació col'lectiva no es pot reduir a I'assemblea, sinó que impl ica algun tipus 
d' organització i per lant alguna delegació amb un status definit. 

Més encara que marcar les distancies amb les propostcs mcrament utópiques 
el que l'experiment deixava ciar, i alió que fa que c-l llibre que el descriu mantingui 
un interes encara avui, és la constatació de la gran varietat de les situacions reals, i 
per tant la complexitat deis factors que influeixen en cada situació, molt lI uny de 
les brillants generalitzacions deis teQrics de qualsevol renovació pedagogica. 

Heus aci uns paragrafs del que jo deia en el proleg de presentació: "Trobar 
\libres, alguns d' exceHents, que enunci¡"n els principis de la participació i ponderin 
les seves excel·lencies és relati vament íacil. Menys facil és trobar informació sobre 
el que rcalment succeeix quan es posen en practica aques!s principis. I el que 
suceeeix no és tan senzill ni tan íacil com certs teórics idealitzanls ens inviten a 
creure. El lector descobri ra, potser amb sorpresa, que la democracia esco lar no 
sempre produeix les decisions més justes i generases, ¡que els alumnes de vegades 
opten per regles arbitraries o cruels" I que l'apel'lació a la democrac ia escolar no 
produei x automat icament una identificació deis alumnes amb e ls objectius de 
l'escola, i que de vegades el coosens escolar dificulta o fins i 101 s'oposa al progrés 
deis aprenentatges . I lambe, i possiblement es la constatació més greu, que el 
funcionamenl democratic no elimina els eonflieles personals, sino que de vegades 
els produeix i els exacerba. 1 al costat d'aquestes sorpreses la comprovació no 
menys sorprenent que I'experiment de participació, fins i tot redu'it a un ambil i a 
uns objeetius molt limitats, ha seguit en els quatre centres un cami totalment 
diferent i en algun cas contradictorio 

Pero si el leclor, tal ¡ com desitjo sincerament, no es deixa desorientar per la 
ambigOitat d'aquesls fels, es veura portat a una reflexió sobre els fonamems i les 
implicacions de la participació escolar que el portara també a una idea més 
profunda ¡ mes malisada d' aquesta" 

La participació democralica, a l'escola o en qua lscvol altre 1I0c, no es 
redueix a una fórmu la jurídica que en aplicar-la produeix automat icament 
determinats resultats. La qualitat de les decisions d'un canjunt d'i ndividus no és el 
resultat necessari de donar-los l'oportunitat de decidi r o de participar en les 
decisions. Depén de l niveIl de preparació deis individus, de la cohesió del grup, 
dei s seus motius per a participar en les decisions i en darrer terme de la reladó 
entre els seus propis objectius ¡ els objectius que clls creuen que té la institució en 
la qual participen, els mestres i l'escola en el cas de que este m parlan!, les 
estructures de govem en el cas de la democracia política. 

Quan es tracta d'un grup pelit, i una aula és un grup pelit en el sentit tecni c 
de la paraula, la dinamica de la participació esta influida arnés per les relacions 
personals deis membres dins del grup i amb el líder formal del grup, en aquest cas 
el professor. En un deIs episodis del nostre experiment s' observa com la for~a de la 
re lació afectiva entre un professor i els seus a lumncs perm el estendre la 
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participació fins a ni ve lis poe freqüenls, peró en el moment en que canvia el 
professor i malgrat que el que ocupa el seu l10c mante les mateixes regles de joc els 
¿tlumnes uti1itzen la panicipació per hostilitzar-lo tíns afer fracassar I'experiencia. 
Res que no sigui facilmcnt comprensible, peró convé recordar que els teórics de la 
participació a ¡'escola defugen ocupar-se d'aquestes complicacions de la realitat. 

Malgrat totes aquestes Iimitacions, o justamcnt a causa d'clles, pensem que 
la cogestió a [' escola és possible i que l'experiencia que aquí presentem ho 
confirma. J creiem que no solament és possible sin6 ineludible si l'escola vol de 
veritat oferir una educació adequada a les circumstancies de la nostra societat i a les 
seves exigencies en vista al fUlOr." 

Els paragrafs que he Iranserit moslren cJarament com la meva preoeupaeió 
per defensar les possibilitats i els límits de la participació a I'escola enllacaven amb 
les preocupacions polítiqucs del moment, i també que el que jo pensava sobre la 
part icipació estava influn pcr la meva familiaritat amb els conceptes de la 
"democracia industrial" i la "teoria de les organitzacions". Una societat es pOI 
considerar democratica quan en I'eleeció deis seus dirigents hi participen 101S els 
membres segons regles aeceptades per lots. 1 dins d'una societat democratica una 
institució es pot considerar autogestionada quan en I'elecció de is seus dirigenls hi 
intervenen tots els seus membres segons regles igualment acceplades, i aquesls 
membres reconeixen la dependencia de la institució respecte a instimcies socials 
més amplies. 1 a la inSlitució es podr.'t parlar de eogestió en la mesura amb que en 
cada nivell d'autoritat les decisions corresponenls a aquell nivell siguin preses 
d' una manera cooperativa amb inlervenció de tots els subordinats d'aquell nivell i 
no exclusivament per la persona que representa I'autoritat en aque1l nivell. Així, en 
un centre escolar el director poI prendre les decisions exclusivament per ell mateix 
o pot discutir-les amb els mestres del centre fins a arribar a algun tipus de consens. 
I el mestre per la scva banda respecte als seus alumnes pOI repetir aquest 
comportament de dedsions compartides. Aquest model de democracia institucional 
es perfectament compatible amb el funcionament nonnal de I'organització i fins i 
tol amb una alla eficacia, perque els membres de cada nivell en la mesura amb que 
comparteixen la responsabilitat en la presa de decisions comparteixen també la 
rcsponsabilitat per la seva execució. I en el nivell escolar aquest aprenentatge de la 
responsabilitat té un significat pedagogic evident. 

No crec que la pubJicae ió del volum que recollia els resultats de l'esludi ni la 
intcrpretació que jo en fda tinguessin cap influencia en el clima antiautoritari 
d'aquclls dies . Una bona prova en podria ser el fet segOent. Amb la intenció de 
provocar un debat públic sobre aquest tema varem convocar un sem inari sobre 
"Funció de la direcció en una escola democriHica", pero els resultats varen ser 
decebedors. Els representants de I'Adm inistració es varen limi tar a rec itar la 
legislació vigent. cls representants del coHectiu que gestionava les "Escoles 
Pegaso" varen fcr un cant a la espontane'itat i I'assambleisme, i els representams 
deis moviments de renovació pedagogica varen guardar discretament silencio La 
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consigna, o I'excusa, que implícitament es donava per sobreentesa era: " de 
moment el que cal es fer desapan!ixer el dictador, despres ja en parlarem". 

L'absencia d'una reflexió seriosa sobre el paper de I'autoritat en una situació 
democratica afavoria les actituds de crítica sistcmatica, sovint irresponsable, a tot 
exercici de l'autoritat, i al seu tom aixo provocava que les persones que podien o 
havien d' ocupar 1I0es d'autorilal renunciessin a ocupar-los, i si els ocupaven 
renunciessin a exercir-la. Així es justificaven a la vegada la irresponsabilitat i la 
pennisivitat, amb unes aetituds que en certs casos han arribat fins avui justificades 
ara des de la decepció del canvi. 

A l'ICE en varem tenir una experiencia directa. Al Centre Pilot de !'ICE del 
qual més endavant parlaré amb cert detall, quan el seu primer director Ferran de 
Cea s'incorpora a la Inspecció ealgué nomenar un nou director. L' elecció de 
director per votaeió entre els membres del claustre va resultar dificil i només al cap 
d'uns mesos un deis candidats va ser elegir per escassa majoria. Durant un temps 
va intentar actuar com a director davant d'una forta oposició, i quan va dimitir va 
ser substituYt per una comissió directiva en la qual ningú no volia titular-se director. 
Va caldre una gestió energica de la Inspecció i I'arribada d'una persona vinguda de 
fora i disposada afer-se carrec de la direcció perque la situació es regularitzés. No 
cal dir que durant I'any i mig que va durar la interinitat la qualitat del funcionament 
del centre va baixar eonsiderablement. 

Actualment les discussions sobre el paper de l'autoritat en el conjunt de la 
societat i concretament en el sistema educatiu i a I'interior de I'aula han baixat 
considerablement de to, pero en el fons el problema segueix plantejat en els 
mateixos tennes. Quin és el tipus d'exercici de I'autoritat que eorrespon al mestre, 
perque la seva tasca sigui educativament profitosa no sois de cara als 
aprenentatges escolars sinó pensant en la preparació deis ciutadans de dema? 



6. ESCOLA 1 SOCIETAT DEMOCRÁTICA 

Haver plantejat el tema de ¡'autoritat i I'aulogestió a ]'ensenyament em porta 
a fer alguna referencia al moviment de renovació pedagógica ¡taUa i a la seva 
influencia sobre nosaltres. 

Les persones i els grups que a les darreries del franquisme Iluitaven per la 
renovaci6 pedagbgica a Catalunya • a pan de tenir una ideo log ía polít ica, 
s' inspiraven en el record del que havia estat el moviment renovador de I'escola 
abans de la Guerra Civil i s'i nspiraven igualment en les figures capdavanteres de la 
pedagogía a Ginebra i a París, Il oes tradicional s de referencia per als nastres 
educadors: Piaget, Walon, Ajuriaguerra, el grup del CRESAS ... Pero si aquestes 
eren les referencies intcHcctuals, a ¡'hora de buscar estímuls i exemples per a 
noves realilzacions els models s'anaven a buscar a Italia. 

Per enlendre aquest fel a primera vista sorprenent cal tenir en compte que el 
sistem a esco lar frances, d ' una qualitat indi scutible, estava gestionat per una 

\ administració altament eficient que funcionava com un mecan isme ben greixat i no 
admetia modificacions, de manera que la possibilitat d' introduir noves idees o 
noves experiencies era molt lim itada. A Italia, en canvi, passava practicament el 
contrari, el sistema de I'escola pública i estatal italiana tenia un funcionament molt 
deficient i el control intem exercit per l' Admnistració era mínim, de manera que si 
algú estava interessat a aprofitar aquesta flexibilitat per assajar nous camins podia 
fer-ho facilmenl. I de fet hi havia qui sentia aquest intereso Durant la decada deis 70 
a tal el nord d ' ltalia abundaven les ciutats amb aj untam ents amb majoria 
comunista, disposats a demostrar que la seva capacitat d'innovació i de gestió en 
molts camps, i especia lment en el de l'ensenyament, era més gran que la de 
l' Administració estatal depenent deis partits tradicionals. Aix6 feia de les ciutats de 
l' ltalia septentrional un autentic viver d' inciatives molt variades, totes amb ambició 
renovadora i intentant satisfer necessitats socials. 

Aixo explica el gran atractiu que tenia Italia en aquells anys pels moviments 
de renovació educativa a Catalunya. 1 exp li ca que el febrer de l 'any 1979 
organitzéssim un viatge d irigí! per Vicens Benedito amb un grup de mcstres per 
entrar en contacte amb el "Movimento de Cooperaziones Educativa". O també que 
de tan! en tant inv itéssim pedagogs ¡talians a part icipar en els naslres cursos i 
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seminaris. L'any 1983 va ser Tonucci qui va professar un curse! sobre "Investigació 
educativa". I aixo expl ica que en aquells anys jo mafeix fes una estada a SoJonia 
per coneixer de primera ma el que s'hi feia i deduir-ne conseqüencies aprofitables 
per a nosaltres. 

Com a resulta! del meu viatge vaig publicar un infonne, ampliament difós, 
en el qual després d'una exposició general de la política educativa municipal 
considerava amb detall els centres d'educació preescolar CTeats i sost inguts per 
I'Aj untament de SolOnia. Cal recordar que en aque ll momen! )'ensenyament 
públic, amb poques excepcions, comencava als sis anys, mentre que hi havia una 
demanda social cada vegada més forta d'atenció púb lica als mes petits, lIars 
d'infants i centres de preescolar, tant per raons pcdagogiques, d'orientació deIs 
aprenentatges primerencs i compensació de les deficiencies, com per raons socials, 
freqüencia cada vegada major de mares treballan! fora de casa, una demanda que a 
Catalunya comen¡yava a ser molt forta. 

Les realitzacions de Bolonia en el camp de l'educació prec~ eren certamen! 
interessanls, pero més interessants eren encara els seus aspectes institucionals. Un 
especialment em semblava que mereixia ser destacat. L'Ajuntament de BoJonia 
pretenia atribuir un paper a les famílies en la gestió de la seva política educativa, i 
no soIs a nivell de cada centre -allo que poi representar una associació de pares
sinó en el conjunt del sistema 1 perque aquesta panicipació fos efectiva, i no una 
delegació merament simbolica, s'intentava posar en practica una política de 
descentralització municipal concedint un ambit important de gestió als barris. lera 
a cada barrí on les famílies estaven representades en els organs de gestió de 
diferents activitats, i entre elles i en primer lIoc de l'educació que, a més de les 
guarderíes i els centres de preescolar, comprenia les classes complementaries per 
als nens en edat escolar (les norrnals anaven a carrec de I'Estar), cens aspectes de 
I'atenció als deficients i els serveis de psicopedagogia. En un moment en que a 
casa nostra els canvis polítics es succeien veniginosament i en que s'estava a la 
recerca d'un model de gestió democratica, tal com abans he comental I'exemple de 
Bolonia era certament engrescador. 

1 aquí vull recordar que a parti r de les primercs eleccions municipal s mohs 
ajuntaments de Catal unya i mo1t especialment els de comarques obreres i amb 
predominini de partíts d'esquerra, com passava tipicament al Baix Llobregat j al 
Valles, es varen comprometre a fons amb la millora de I'educació. 1 així des de 
I'ICE ens varem veure empesos a col'laborar-hi de diferents maneres, i aquesta 
coHaboració és de les experiencies més positives que hem viscut. L'evolució des 
deis CUTsets a'illats als plans comarcals, a la qua! en un capitol anterior he fet 
referencia, va estar influIda en bona part per aquesta co!·laboracíó. 

Avui les circumstancies han canviat considerablement i els ajuntaments amb 
la mateixa orienlació ideologica tenen tendencia a considerar que les qílestions 
educatives són competencia de la Conselleria d'Ensenyament, la qual disposa de is 
diners per a finan~ar-les. I és cert. Peró jo continuo cTeient que la dependencia de l 



Els grans temes 7\ 

sistema educatiu exclusivament de l' Administració central, segons el model que 
hem heretat de Fran~a. és un error, i que una major participació de les autoritats 
locals en les qüestions d'ensenyament seria bo per al sistema educatiu i bo per a 
una societat democratica. 

Referencies: 

SIGUAN. M. La gestión municipal en materfa de educación: el ejemplo de Bolonül. A.13 novembre 197 
OENEDlTO, V. Una alterna/iru pedagógica. El movimiento italiano de cooperación educalim. A. I.'i 1 



7. EL CATALÁ A L'ENSENYAMENT 

En el moment en que es va crear 1'ICE el castel1a era la lIengua única de 
l'ensenyament. Aquesta situació legal contrastava amb el fet que des de feía temps 
es manifeslava una pressió creixent demanant la presencia de! catalla en el sistema 
educatiu. El mateix any 1969 havia tinguI lloe la campanya "catala a ]'escola". 1 
cont rastava fins i tol amb la sit uadó real que to lerava que en cenes escales 
s'oferi ss in classes voluntades de cataJa. o que algu nes escales pri vades 
incorporessin el cata!!'l en els seus programes o fins i tal que I'utilitzessin com a 
lIengua d'ensenyament. Peró eren, de totes maneres, situacions tolerades i la 
norma legal era la prohibidó. 1 tOI i que en el L1ibre Blanc publicar feía poe es feía 
referencia a aquest tema i s'esperava que la L1ei d' Educació que es preparava 
obriria una porta en aquest sentit, la veritat és que el text de la Llei finalment 
aprovat no hi feia referencia. 

No és estrany doncs que quan em vaig fer earrec de la direeeió de I'ICE 
pensés que calia fer alguna cosa en aquest sentit, i que a la primera relació de 
propostes de temes pcr a investigar sotmesa al CENIDE hi figurés l"Estudi deIs 
problemes pedagógics que planteja el bilingüísme". 

El projecte es proposava com a objectiu demostrar que els alumnes d'EGB 
pod ien aprendre i fer-se eapar;os d'ut il itzar les dues lIengües, sense que el 
coneixement i la utilització del ealala perjudiqués els seus progressos en la seva 
competencia en eastella. El projeete es presentava eom un estudi experimental de 
"recerca-aeció" i havia de realitzar-se per tant en un grup d'escoles disposades a 
participar en I'experiment, la qual cosa implicava que unes escoles ¡ntroduirien el 
catala en la seva practica docent i altres, que ja ho feien, legalitzarien d'aquesta 
manera la seva s ituadÓ. Les escotes que finalmenl hi participaren foren: l'Escola 
AULA de Barcelona, I'Escola Miamau de Sant Sadumi, un Col·legi Nacional de 
Centelles i un Col· legi Nacional de la Seu d'Urgell. 

Utilitzar dues lIengOes en l' ensenyament es pot fe r, com és ben sabul, de 
moltes maneres. La fórmula utilitzada en l'experiment era separar els nens per la 
seva llengua fam iliar i oferir-Ios la introducció en I'ensenyament i I'aprenentatge 
de la lectura i I'escriptura en la seva Ilengua, pero procurant també des del primer 
día un cerl contacte amb I'altra lIengua, i algunes sessions comunes amb els dos 
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grups. Aquestes sessions anaveo progressivament augmentant, de manera que al 
cap de tres anys -tercer o quart d' EGB- I'ensenyament es podría fer ja totalment en 
comú. A partir d'aquest moment una part de les classes s'i mpartiría en catala i una 
part en castella, j es mantindria aquesta practica fios a \'acabamenl de ]'escolaritat. 
Ates que aquesta modalitat de l'ense nyament en dues llengües no es la que 
finalment s' ha generalitzat conve recordar que la que nosaltres expcrimentavem 
coi nc idia substancialment amb la que defensaven les agrupacions de meSlres 
renovadors i concretament "Rosa Sensat"; mentre que el que després s' ha 
anomenat "escola catalana" era el modcl defensa! per Ómnium Cultural i el seu 
Servei de Catala. 

Dos anys després d ' haver inicial l'experiment els resultats eren prou 
interessants i satisfactoris com per justi ficar donar-los a com!ixer i discutir-los 
publicament amb altres ensenyants interessats en la qücstió. Amb aquesta ¡ntenció 
varem organitzar un seminari, el primer deIs que amb el temps seria una ¡larga 
serie. Va tenir ¡Ioc a Barcelona i als locals de ¡'Escola AULA, del 27 al 31 de maig 
de I' any 1974. Les intervencions principal s van anar a carrec de Pere Ribera, 
director de l'Escola AULA; Joaquim Arnau, coordinador de l'experimen! en nom 
de ]'ICE; Joan Mestres, que havia esta! el seu iniciador, i Humbert Boada, ambdós 
coHabo radors de l ' ICE i els qual s s'ocupaven de difc rent s aspectes de 
I'ensenyament bilingüe; i Marta Mata i Lluís López del Castillo, pedagogs 
conegUls i personalitats destacades del moviment de mestrcs. El seminari va 
atreure a un public imeressat, pero el més significatiu va ser la presencia d 'un grup 
d'ensenyants del País Base eompromesos amb el moviment de les ikastoles que en 
aquel! moment eSlava ja en plena expansió. I va ser la seva presencia i el seu 
entus iasme el que ens va animar a repetir el Seminari l' any següent. 1 així va 
comen\ar la serie de seminaris que s 'ha continua! fins avui. 

Les mostres d'interes des del primer dia de l'ICE pel catalA i per la scva 
presencia en I'ensenyamem no es van limitar a aquesta investigació. Maria Forns 
va emprendre la redacció d ' unes proves de coneixement de catala que, 
acompanyades d'unes proves paraHeles de castel1a, poguessin ser utilitzades pcr a 
avaluar el nivell relatiu de competencia en una i altra llengua. Joan Mestres 
participa en les primeres reunions del CMIEB (Centre Mondial d' lnformation sur 
l' Educalion Bilingue) a París i a Aosta. Humbert Boada defensa a París la seva tesi 
doctoral sobre la comunicació en el nen bi lingüe preparada en bona part a l'ICE. I 
jo mate ix vaig publicar I'any 1978, abans que es promulgués el Decrel de 
bilingüi sme, un Il ibre!: "Educac ión y pluralidad de lenguas", traduH un temps 
després al catala i en el qual s' examinaven els principal s problemes relacionats 
amb I' ense nyament en dues lIengües. I com que en e ls any s següent s les 
circumstancies polítiques varen canviar mol! nip idamenl, la mOr! del general 
Franco, la promulgaci6 de I'Estatut d'Autonomia i el ¡raspas deis serveis educatius 
a la Generalitat, aviat I'ICE es va veure implica! de pie en les tasques en relació 
amb el catala que exigia la nova situació. Ja abans m'he referit al que va significar 
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el reciciatge de milers de mestres, pero al costal d'aquesta tasca amb imperatius 
legals i administratius es varen emprendre lambé mohes activitats de difusió i 
popularització del eatala i de la literatura catalana, tan! adreC;ades als mestres de 
catala com als ensenyants en general. 

D'entre aquestes activitats cal destacar les adrec;ades a I'ensenyament 
secundari, en que la penelració de la catalanització de l'ensenyament ha estat més 
lenta, i molt especialment les adreC;ades a familiaritzar professors i alumnes amb la 
literatura catalana contemporania. Les de més ressO foren les celebracions anuals 
dedicades a I'obra d'una poeta, i els "Quadems del finestral" amb textos escollits. 

Aquesta intensa dedicació va fer que les activitats própiament de recerca 
sobre les possibi litats i sobre els resultats de I'ensenyament del catala i en eatala 
passessin a segon terme. Per altra banda el Servei d'Ensenyament del Catala de la 
Conselleria d ' Ensenyament es va comenr;ar a ocupar d'aquest tema. Joaquim 
Arnau, que havia coordina! I'estudi de I' ICE, va ser encarregal per la Conselleria 
de dirigir un eSludi sobre els resultals de la introducció del catala a I'ensenyament 
tal com s'estava duen! a terme. El text de I'esludi es va publicar amb el titol "Cinc 
anys de ealala a l'eseola". Les seves conclusions es poden resumir dient que, 
mentre que els nens que tenien el catala com a Ilengua d'ensenyament adq uirien un 
domini suficient del caslellil, els nens de lIengua castellana que lenien el castellA 
com a llengua d'ensenyament , encara que estudiessin el catala com una 
assignatura no arribaven a ser capac;os d'expressar-s'hi. A partir d'aquestes 
eo nclusions la Conselleria va decidir que a les escoles en que la llengua 
d'ensenyament fos el castella calia, arnés d'ensenyar el eatala com a lIengua, 
utilitzar-Io com a vehicle d'ensenyament en una disciplina cada any. Un temps 
després es va dictar una disposició simetrica per a I'ensenyament del castelbi. El 
govern de Galícia va copiar la iniciativa de Catalunya i el de Valencia el va 
recomanar. 

Amb el temps l'ICE va iniciar nous estudis sobre el tema. El fet que a la 
Facultat de Psicologia hagués crislaHitzat un grup d 'esludiosos de piscolingüística 
ha facilitat aquesta dedicació. Heus aeí alguns exemples: 

El prestigi aconseguit per ¡'ICE, fins i tol a nivel! internacional, ha fel que 
es converteixi en font d ' informació per a molles persones i institucions sobre 
!'ensenyamenl a Catalunya. En aquesta direcció cal citar I'intent de constituir una 
base de dades sobre "llengües i educació" que ha publicat un parelJ de butlJetins j 

que caldria continuar. 
També col'laboradors de I' ICE han publicat informació sobre I'ensenyament 

en catala a diferents revistes estrangeres. 
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8. LA PREOCUPACIÓ PER LES LLENGÜES 

El paper central que han ocupa! en les activitats de 1'ICE tant la recuperació 
del eataJa com a !lengua d'ensenyament com els problemes que es relacionen amb 
la presencia de dues lIengües en la població escolar i en el sistema educatiu, no poI 
fe f-nos ohlidar que la preocupació pel llenguatge ha ¡jnguI un abast més general , 
referida al lIenguatge com a tal i a la seva pedagogia, amb independencia de la 
lIengua en que es concreta. 

Al comenc;:ament d'aquests comentaris ja he fe! notar que en els primers 
anys de fun cionament de J' ICE els cursets sob re noves tendencies en 
l'ensenyament de [a 1lengua eren potser els més sol·1icitats. Més endavant varem 
ampliar les nostres activitats en relació amb el l1enguatge in ician! invesligacions 
en diferents cam ps i especialment sobre l'origen i e l desenvolupament del 
Ilenguatge en el nen, l'adquisició precoc de una segona llengua, el paper del 
llenguatge en diferents minusvalues (sordesa, deficiencia mentaL), l'adquisisió 
de la !lengua escrita, i més recentment els aspectes pragmiuics del IIcngualge, 
com l'adquisieió del di¡Ueg i la eomunicaeió a l'aula, així eom la immersió i els 
problemes de I'ensenyament en dues lIengUes. La investigació en tots aquests 
camps ha estat possible per I' existimeia, abans ja re cordada, a la nostra 
Universitat de grups d'investigadors interessats en aquests temes. El grup de 
ps icolingüísti ca que jo mateix vaig ini c iar s' interessava en primer 1I 0c pels 
orígens del lIenguatge infantil, i entre els seus membres més antics hi ha ¡gnasi 
Vila, Humbert Boada i Carme Triado. A la pedagogia de la immersió i de 
I'ensenyament en dues lIengües s'hi han ded icat Joaquim Arnau, Josep Ma. Serra 
i Josep Ma. Artiga1. A la pedagogia de la lIengua estrangera Xavier Zanon. Al 
desenvol upame nt de I'escriptura Ana Teberosky. A la pragmatiea Liliana 
Tolchinsky. Tols el1s molts allres han eol-laborat amb I'ICE i alguns d' ells amb 
una dedicació molt seguida. 

La intensitat d'aquest interes pel lIe nguatge s' ha tradui"t en una gran 
abundancia de recerques, de seminaris, de publicacions i d'activitats de divulgació 
que s' han succe"it a I'ICE des deis seus inicis. Així, i per posar un exemple, durant 
el curs 1980-81 r iCE va organitzar les activitats següents relacionades amb el 
l1engualge, totes elles amb panicipació intemacional: 
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Un cu rs sobre "El Ilenguatge en la interacció didactica" a timec del 
professor Renzo Titone, de Roma. 

Unes jomades sobre "La representadó escrita en el nen" amb intervencions 
de is professors: Sinc1air i Kami, de Ginebra, Vergnaud, de París, Alegria, de 
BrusseHes, Benveniste, d' Aix en Provence, Ferreiro de Mexic ¡Sastre i Salo, de 
Barcelona. 

Un seminari sobre "Llenguatge ¡ deficiencia mental" amb intervencions deis 
professors: Rondal, de Liege, Levi, de Roma., Lambert, de Fribourg, Weber, de 
Trieste, Serra, Siguan i delRio, de Barcelona. 

J encara es pot afegir que duran! aquell curs ['ICE també va organitzar una 
serie de conferencies patrocinades per ¡' Inst itu! Frances sobre "La fonnalion 
continué des professeurs de franryais". 

És cert que aquell va ser un any d'extraordimlria activitat a l'ICE, i que 
actualment les intervencions est rangeres en seminaris es concentren en els 
"Seminaris sobre Llcngües i Educació" deis quals parlaré immediatament. La 
investigació en canvi segueix essent molt activa i a les recerques a les quals 
d'aJguna manera ja m'he referit se n'hi poden afegir d'altres com la que porta a 
terme L. Tolchinsky sobre "Organització i diferenciació textual " o la de 
J.L.Rodríguez IIlera sobre "PrQCessos de classificació en nens de vuil anys" 

Pero pOlser el signe més ciar de fins a quin punt l'intcres pel Ilenguatge 
segueix viu a I' ¡CE sigui el fel que a la col-lecció "Cuadernos de EducaciÓn" que 
I'ICE coedita amb J'Editorial Horsori, deIs vuit primers títols publicats quatre, és a 
dir exactament la meitat, són sobre qüestions de Ilengua. El primer (L.Pla) sobre 
ensenyar i aprendre ¡'angles, el sise (Aznar, eros i Quintana) sobre coherencia 
textual i lectura, el sete (Vil!, Amau, Serra i Comet) sobre educació bilingüe i el 
vuite (Teberoski) sobre I'aprenentatge de I'escriptura. 



9. EL SEMINARI DE SITGES 

Parlant del eataJa a I'escolaja he recordar que I'aportació més importan! que 
ha fel I'ICE a la seva recuperació ha esta! el Seminari sobre LlengOes i Educació, 
que inicial rany 1974, s'ha segu it celebrant anualm ent practicament sense 
interrupció fins avui. 

Tal com he recordat també el Seminari nasqué per donar a coneixer els 
resultats aconseguits en un eSlUdi experimental sobre !'educació bilingüe. La seva 
repetició periódica aviat el va convertir en un 1I0e on padien trohar·se mohes 
persones que a Catalunya i a altres territoris de ¡'Esta! espanyol amb lIengua propia 
es preocupaven per la presencia d'aquestes llengOes a l'ensenyament, i en ellloc on 
es donaven a coneixer i es discutien les novetats en aquest campo En successius 
Seminaris s'examinaren les primeres formes de presencia d'aquestes llengües i més 
concretament s' hi presentaren els primers resultats de l'estudi "Cinc anys de calala 
a I'escola". es discutiren des de diferents punts de vista les possibiltats i els limits 
de la immersió. així com de la introducció del cataJa en l'ensenyament deis sords ¡ 
deIs deficients mentals, i els problemes que planteja la presencia crcixenl de nens 
im migrants a les escales de Cata lunya. I els represcntants del SEDEC (Servei 
d' Ensenyament del Calala) de la Consell eria d'Ensenyament hi han informal 
periódicament deIs progressos realitzats. 

Peró el Seminari no s'ha limitat a donar comple deis progressos de la llengua 
a les escoles de Catalunya, si n6 que des del primer momen! va voler ser caixa de 
ressonancia de la situació a les diferents comunilats amb lIengua própia. Un esfo~ 
en aquesl senli! el va significar el caracter itineranl de les seves primeres edicions. 
A Palma de Mallorca 1975, a Tarragona 1976, a Penyíscola 1978, i a Zarauz 1979, 
mentre que varen fallar els esfon¡:os per celebrar-lo a Santiago. La prese ncia 
valenciana va tenir el seu punt culminant al Seminari de Penyíscola, presidit per 
Sancrus Guamer aleshores director de I'ICE de la Univcrsitat de Valencia, en un 
moment en que semblava que I'autonomia obriria un període d 'expansió de la 
lIengua. Qualre anys despré s a Sitges el seu successor 1 borra es lame ntava 
amargament de la guerra lingüística que s' havia obert des de la mateixa Generalitat 
Valenciana. En aquella mateixa sessió del Seminari P. Zabaleta, responsable per 
l'ensenyament de I'cuskera a Navarra, infonnava sobre les polit iques IingUistiques 
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oposades que es propugnaven en aquella camunitat i la incidencia negativa que 
aixo tenia sobre la difusió de la llengua, una situació que amb els anys ha miJIoral 
sensiblement. També a Valencia, com és sabut, la situadó ha canviat, si mes no pel 
que fa a la Generalitat de la qual depen el sistema educatiu, i des de fa uos anys els 
seus represenlants institucionals participen act ivament a les reunions del Seminario 

La participació gallega ha estat més irregular encara. En els primers anys la 
manca d'entusiasme de I'ICE de la Un iversitat de Santiago pe! tema de la lIengua 
impedí la celebradó de sessions del Seminari a la capital de Galicia. En els anys 
següents, i quan Galícia eraja una camuni ta! au!onóma amb un govem propi i amb 
una Oirecció de Política LingUistica I'aclitud va canviar i el Seminari va comptar 
amb participants vinguts de GaHeia tOI i que amb plantejaments claramcnt molt 
diferenciats entre els representants institucionals, com la directora general paz 
Lamelas ¡ els representants de sectors galleguistes i nacionalistes. Actualment les 
postures s ' han acostat, pero de totes maneres es mantenen les diferencies. 

La presencia mes continuada i mes coherent ha estat la deis represemants del 
País Base, els quals han participat en gran nombre a lotes les sessions del Seminario 
A la primera reunió, i per influencia de Karmele Atucha que a[eshores preparava la 
seva tesi doctoral a Barcelona, ja hi varen participar a lguns representats del 
moviment de les ikasto les i la seva presencia es va repetir en els Seminaris 
posteriors. A la reunió de Penyíscola la representació vasca estava enca~alada per 
Carlos Santamaria, conse ller de Cultura del Govem provis ional base i a partir 
d'aleshores alguns deis qu i ja eren concurrcnts assidus al Seminari han ocupat 
també carrecs direclius en el Govem basc. Es, en primer, lloc el cas de Carmen 
Alzueta, pri mera d irectora de Política Li ngUistica malauradament morta poe 
despres, i de Carmen Gannendia, la seva successora en el carrec. Assistents 
habituals al Seminari han estat tamb e Mikel Zalbide, lziar Idiazabal, Feli 
Eehevarria i un lIarg elcetera. 

La participac ió vasca no tan sois ha permes disposar d'informació 
actualitzada sobre la presencia de I'euskera a J' enseoyament i la seva evolució, s inó 
que el Seminari s'ha convertit en un lIoc de reflexió sobre els problemes que 
aquesta presencia planteja. Des de les seves primeres edicions va quedar clar que 
mentre q ue a Euzcadi s'oferieo unes propostes més ambicioses quant a la 
presencia de la lIengua a t'ensenyament, a Catalunya hi havia una reflexió 
pedagógica més madura i aprofundida sobre ets problemes plantejats, de manera 
que I'i ntercanvi d'opinions i de punts de vista havia de resultar mútuament 
enriquidor. I es el convenciment que Silges era un !loe apropiat per a la reflexió i 
una font de suggeriments el que explica la continuYlat de la participació vasca. 

El Seminari no s'ha limitat a l'ambil de I'Eslal espanyol, des de ben aviat ha 
procurat teni r una participació i una projecció internacional. Ja en el segon 
Seminari a Palma de Mallorca es va com ptar amb la presencia d'especialistes tan 
coneguts com Andrée Tabouret-Keller d'Estrasburg i Renzo Titone de Roma, i en 
els Seminaris posteriors la presencia de destacades personalitats eSlrangeres s'ha 
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mantingut i ha anat progressivament augmentant, perque als conferenciams invitats 
s'han afegit el s qui hi participaven atrets per l'intcres del tema i pel prestigi que 
progressivamcnt ha anat guanyant el Seminari. La relació de noms ultrapassa el 
centenar i entre ells hi ha els especialistes més coneguts en l'adquisició de segones 
llengües i ]'ensenyamcnt bil ingüe en totes les sevcs modalitats: André Martinet, 
William Mackey, George Widowson, Jean Pierre Van Deth, George Szepe, Claire 
Blanche Benveni ste, Gordon Wells, Micheline Rey, Traute Taechner, Ann ick de 
Houwer, Carmel Camilleri, Anne Sinc1air ... així com representants qualificats de 
diferents organitzacions internacionals: Z.Zacharief i VKoptilof de la UN ESCO, 
Fitouri del SIC (Bureau lntemational d' Education), Jacoby de la CEE, Bonani i 
Wagner de la OECD, G.Mazzott i i F.Calvetti del CM IES (Centre Mundial 
d' lnformació sobre l' Educació Bi lingüe). 

La presencia d'especialistes estrangers ha servit per a famili aritzar-nos amb 
els problemes de l'ensenyament en altres situacions de Ilengües en contacte i amb 
les solucions que s' hi donen, i lambe per a ajudar-nos a reflexionar sobre la nostra 
situació i les noslres própies propostes. Pero aq uesta presencia tan importanl 
d'es pecialistes d'altres pai"sos ha se rvit també per a donar a coneixer les 
reaJitzacions catalanes més enlla de les nostres fromeres. 

Amb la seva continui"tat en el temps i l'ampliació de la seva audiencia el 
Seminari ha ampl ia! també la seva temiHica centrada inicialment en la presencia de 
les llcngües propies a I'cnsenyament en I'ambit de l'Estat espanyo1. Pcr una banda 
ha accentual el seu caracter intemacional assumint pl antejaments específicament 
europeus o scnzillament internacionals, una orientacíó concretada en successives 
col 'laboracions de la UNESCO, el Consell d 'Europa i la CEE. Així l'any 86 el 
Seminari tingué per tema "LlengOes i educació a Europa" i va intentar fe r un repas 
de les polítiques lingüistiques en J'educació deI s diferents paTsos d' Europa, tant pel 
que fa a les Jlengües minodtaries com a I' ensenyament de lIengües estrangeres. El 
de l'any 90 es dedica a "Escola i migracions a l'Europa deIs 90" i abordava així un 
tema que, amb ciares implicacions lingüístiques i culturals i no cal dir politiques i 
sociaJs, s'esta convenim en un deis reptes principals deis sistemes educatius de tots 
els pai'sos europeus. 

El de I'any 88 tingué per tema "'L'ensenyament de les llengües i la pau" amb 
el subtitol de LlNGUAPAX 11 pcrque reprenia el tema de L1NGUAPAX 1, celebrat 
l' any anterior a Kiew per posar en marxa un projecte de la UNESCO amb 
I'object iu de posar en relació I' ensenyamen t de Il engües estrangeres amb 
I'educació per la solidaritat entre els pobles i la promoc ió de la pau. El projecte 
L1 NGUAPAX, del qua l jo maleix des de Kiew n'assumeixo la presidencia 
científica, des d 'aleshores segucix el seu camí, ha celebrat noves reunions, 
Sarrebruck 1990, i des de la reunió de Sitges un grup d'escoles catalanes amb el 
patrocin i del Centre UNESCO/Catalunya ha in ic iat un assaig experi mental del 
projecte. 

Durant els darrcrs anys el Seminari ha dedicat també una atcnció especial 
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a la pedagogia de la lIengua, tant de la primera com de la segona llengua de 
l'alumne. Dues edicions del ~eminari han estat específicament dedicades a aquest 
tema, la de I'any 87 "Llengua de J'alumne i llengua de ['escola" i la de ¡'any 89 
"L'ensenyament de la lIengua". Amb J'última reunió de les celebrades fins ara, 
1991 , el Sem inari ha tornal als seus orígens, i amb el ¡itol de "Models 
d'enscnyament en dues lIengües" ha intentat fer una revisió del que s'ha realitzat 
fins ara en aquest camp a les diferents comunitats amb l!engua propia. 

Les poncncies i comunicacions presentades en cada reunió del Seminari, o si 
més no una selecció, s'han aplegal després en una publicació, amb ['única excepció 
de la reunió de l'any 1977 en que desgraciadamcnl no va ser possible. De manera 
que la continui"tat del Seminari s'ha rnaterialitzat en una serie de setze vol ums 
sobre el tema comú "Educació i Ilengües". Els vol ums s'han editat amb diferents 
fórmules pero, des del vohim corrresponcnt al XIII Seminari (1988) és l'Editorial 
Horsori la que s'encarrega de la seva edició i distribució. 

Mantenir la con tinuHat d'una activitat durant tants anys requercix la 
de~icació iHusionada de molles persones. Durant molts anys va ser la secretaria 
general de 1'ICE, Anna Cuatrecases, qui tingué cura que el Seminari funcionés 
sense problemes. A partir de la sessió de I'any 1987 va ser Ángels Garcia qui va 
assumir aquesta tasca amb un entusiasme que explica bona pan del seu exit i la 
seva popularitat . Recentment s'ha incorporal a l' equip directiu del programa 
Lingua de la CEE a Brussel·les i el seu lIoc a la Secretaria del Seminari ha esta! 
ocupat amb gran eficacia per Josep Maria Serra, antie coHaborador de l'ICE i 
participan! assidu del Seminario 

També el l10c on se celebra el Seminari ha estat important per al seu exit. 
La fórmula itinerant utilitzada els primers anys tenia avantatges pero també 
inconvenients, i complicava moh l'organització. El Seminari de I'any 1982 celebrat 
a Sitges ens va convencer que aquella era una localització adequada i que podia 
convenir-se en la seu estab le del Scminari. L'any següent varcm descobrir les 
possibilitats del Palau Maricel com a Iloc de reunions academiques, un 
descobriment que despres ha fel escola, i si aetualmenl el Palau esta eontínuament 
ocupat va ser el noSlre Sem ina ri el primer en fer-ho. Sitges té una colla 
d'avantatges, comeOl;ant per I'encís del seu paisatge i deis seus edificis i per la 
meravella del Palau Maricel, el qual deixa bocabadats als qui per primer cop 
participen en el Seminari. Permet alhora la convivencia i la distensió deis 
participants i un dcspla1(ament "facil i comode a Barcelona. Pero cal afegir encara la 
cordialitat deis habitants i molt especialment la col·laboració i I' estímul de 
l' Ajuntament i del seu alcalde Josep SerTa. 
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Seminari "Educació i lIengües" 

Relació de volums publicats 
Coordinació general: Miquel Siguan 

Bilingüismo y educación en Cataluña 
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Ponencies i comunicac ions presentades al I Seminari sobre Educación 
Bilingüe a Catalunya organitzat per I' ICE de la Vniversitat de Barcelona. 1974 

Editorial Teide. Barcelona 1975 

Bilingüisme i educació 
Ponencies i comunicacions presentades al 11 Seminari organitzat per l'lCE 

de la UB a Palma de Mallorca. 1975 
Editorial Teide. Barcelona 1976 

Bilingüism() y Biculturalismo 
Ponencies ¡ comunicacions presentades al 111 $eminari organitzat per I' ¡CE 

de la UB a Ta.rrngona. 1976 
CEAC. Barcelona 1978 

Jornadas de Bilingüism() 
Ponencies i comunicacions presentades al V Seminari celebral a Penyíscola. 

1978 
ICE de la Universitat de Valencia. 1979 

La problemática del bilingüismo en el Estado Español 
Ponencies i comunicacions presentades a l VI Seminari ce lebra! a Zarauz. 

1979 
ICE. Universidad del País Vasco. 1980 

Lenguas y educación en el ámbito del Estado Español 
Ponencies i comunicacions presentades al VII Seminari organitzat per I'ICE 

de la VB a Sitges. 1982 
J.Are nes, J .Arnau , P.Ayerbe, R. Calatayud, E.Eguilior, M.Fernández, 

Ch.Fitouri, X.Garagorri, J.lborra, X.Quintana, A.Martinet, G.Mazzotti, M.Muset, 
L.Oiarzabal, RPuighennanal, M.Siguan, A.Vila,M.Vives, F.Zabaleta, M.Zalbide. 

ICE. Universitat de Barcelona. 1984 

Adquisición precoz. de una segunda lengua 
Ponencies i comunicacions presentades al VIIl Seminari organitzal per ¡' ICE 

de la UB. Sitges 1983 
M.Siguan, I.Vila, l.Tdiazabal, S.López, A de Houwcr, A.Sinclair, G.Badaf, 
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M.Bclan , M.Rosell, R.Ras, M.Flaquer, L.Oiharzabal, P.Sanz, U.Ruiz, P.Hcmández, 
J.Kortabarria, A.Arberas, G.GÓmez, A.Noguei ra, C.Fleta, A.Olmos, J.Arnau, 
J.lborra, M.A.Femández, E,Alba. 

ICE. Universitat de Barcelona 1984 

Enseñanza en (/os lenguas y resultados escolare!; 
Ponencies i comunicacions presentarles al IX Seminario Sitges 1984 
J. Arnau, J.Arenes, M.Abeya, A.A lsina, A.Bel, M.Perez, A.Flor, A.Olmos, 

e.F leta, M.A. Pinto , M.Serra, E.Garri ga, J.Llugany, N.S ilvestre. CRALL , 
A.Tabouret Kellcr, I.Santiago, M.Siguan. 

ICE.Universitat de Barcelona. 1985 

Lenguas minoritarias y educación 
Ponencies i comunicacions presentades al X Seminari organitzat per ¡' IC E 

en col'laboració amb )' A1MAV i patrocinat per la UNESCO. Sitges 1985 
W.F.Mackey, R.Pannikar, R.M.Diaz, J.de Yries, M.Siguan, F. Vallverdú, 

J.Arenes, J.Lobe llc, H.Ruimy·Yan Drommc, A.Yaldman, W.Haackc, l.A.FoJey, 
V.Siljanoski, S.M.Shafer, M.de Greve. 

ICE. Universidad de Barcelona 1986 

Lenguas y educación en Europa 
Ponencies i comunicacions presentades al XI Seminari organitzat per I'ICE 

amb el palroc ini de la UNESCO i la coHaboració de la Secretaria General del 
Consel! d'Europa i el Patronat Pro--Europa. Sitges 1986 

M.Siguan, J.Arenes, X.Rubal, J.Garay, LViIa, O.Morgan, K.Gerth, F.Sierra, 
N.Botaní, M.Rey, J.shon, E.Zuanell i, H.G. Widdovson. 

ICE. Universitat de Barcelona 1987 

Lengua del alumno, lengua de la escuela 
Ponencies i comunicacions presentades al XII Seminari organitzat per I' ICE 

amb el patrocini de la CEE i la coHaboració del Patronat Pro-Europa. Sitges 1987 
M.Siguan, A.Camps, I.Humblet, P. Van deCraen. G. We lls, Chen Ling Chango 

N.Salo, J.001z, C.Blanche Benveniste. J.M.Artigal, J.Arnau. J.Arenas, l.Idiazabal , 
F.Alvarez 

ICE.Universitat de Barcelona. 1990 

LINGUA PAX 11. Las lel/guas y la educación para la paz 
Ponencies i comunicacions presentades al XIII Seminari organitzat per l'ICE 

amb el patrocini de la UNESCO i la coHaboració del Patronat eata[a Pro· Europa. 
Sitges 1988 

M.Siguan, Z.Radnai, G.Szepe, B.Kruck, H.Giordan, J.P.van Delh, D.Girard, 
L.Jacoby, J.Coleman, F.Sie rra, J.Sikma, M.Strubell, M.Pujol , J.D ichy, 
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R.Chaudesson, F.Calvetti, G.Hazael, M.Llavera. 
ICEfHorsori. Barcelona 1990 

La enseñanza de la lengua 
PonEmcies i comun icacions prcsentades al XIV Seminari organitzat pcr 

I'ICE. Sitges 1989 

La escuela y la migraciólI ell la Europa de los 90 
Ponencies i comunicacions presentades al XV Seminari organitzat per ¡'ICE 

amb el palrocini de la DGICYT del MEC i el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat. Sitges 1990 

M.Siguan, M.Roy, A.Wagner, C.Camilleri, M.Pujol , E.Reid, J.Arenas, 
M.Belart, A.Mons, G.Puig, A. Vazquez, R.Strauch, Y.Peters. 

ICEfHorsori 1992 



10. CONElXEMENT DEL MEDI. ECO LOGIA 

A la primavera de l'any 1980 !'ICE va organilzar un homenatge al gran 
pedagog i geograf Pau Vila quan acabava de fer 99 anys, i varem quedar tan 
impressionats per la seva vital itat i el seu entusiasme que varem decidir que per 
celeb rar e l se u centenad s' instituiria un premi que portés el se u nomo 
Desgraciadament Pau Vila va morir pocs dies abans d'arribar a centenad i el premi 
haguérem d'establir·[o per a honrar la seva memoria. El premi que aleshores 
instituírem i que amb carac ter anual s'ha anal convocan! des d'aleshores té per 
objccte estimular les escales perque fomentin entre e ls seus alumnes el 
cone ixement del medi concret en que esta situada, entenent medi en un sentil 
ample, el medi natural, de la geologia a la flora i la fauna, i també el medi huma 
historie i social en totes les seves manifestacions, ja sigu i en un ambient rural o en 
un ambie nt urba. Es eoneede ix tant a treballs que deseriuen d'una manera 
pedagbgica un medí concret, eom a propostes didactiques per a aconseguir aquest 
coneixement. 

Des de la seva primera convocatoria el premi ha tingul una bona acollida. El 
primer any es presentaren 23 original s, i un jurat compoSI pcr Marta Mata, Joan 
Vila Valemí, Lluís Casassas, Marc Aureli Vila, fill de l'homenatjat i també geógrafo 
i el director de ¡'ICE decidí alorgar el premi a Roser Satllori i Montserrat Cases pel 
seu treball "Territori i societat al Valles Oriental" 

El premi Pau Vila ha seguit alorgant se des d ' aleshores i se mpre ha 
aeonseguit una bona participac ió. La col· laboració del Congrés de la Cultura 
Catalana ha permes augmentar subslancialment l' import del premio Heus ací la 
rclació deis autors i treballs premiats en les successives convocalorics: 

1982 Terrilori i societatal Valles Occidental 
Roser Satllori i Monlserrat Cases 

1983 PerdulS al districte X 
Maria Teresa Solé i Nicolils 

1984 ESfudi sOcio·econOmic del municipi de Sant Feliu de Llobregaf 
M.Dolor.; Montanyó i Merec Rossell 
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1985 La masía catalana: les masies d'E:"Jparreguera 
Miquel Monturiol i alumnes de la 2a etapa d'EGB de I'escola El Puig 
d'Esparraguera 

1986 Esguards encuriosils davant la nostra ciutat 
Joana Amengual, Jaume Jorba i Roser Reinal 

1987 E/s arbres de la regió del Montseny: la vida elllorn de I'arbre 
Martí Boada i Jusca 

1988 Barcelona, patrimoni arquirecu)nic 
l oan Rues ¡Albert i alumnes de Ir de BUP del barrí del Besos 

1989 L 'agricultura a Sant Joan Despí. Recursos didacrics 
M.Carme Carbó, Montserrat Lle vadot i Vila i Manel Martínez de 
Gracia 

1990 Dos assaigs comarcal 
Enrie Torres ¡loan Antoni Custó 

Les ineiatives de l' ICE a favor del coneixement i de la defensa del medí no 
s'han lim itat al premi Pau Vila. Poe abans de la seva institució. el maig de 1980, 
s 'havia celebrat el primer seminari sobre "Ecologia i educació", amb participació 
de tots els especialistes que aleshores s'imeressaven pel tema, amb el professor 
Terrades en primer lloc. Posteriorment un cert nombre de grups de trebal! i de 
seminaris permanents I' han tingut també per objecte. Alguns deis seus resultats 
s'han pub licat també a la Col·lecció Pau Yila o bé independentment. D'aquesta 
col·lecció vull destacar la serie de tres volums dedicada al coneixement de la 
Barcelona monumental, que no és de tematiea eeologica pero que és una excel·lent 
eina pedagogica i potser la publicació de I'ICE que ha tingul més exit. 

Avui, quinze anys després que instituíssim el premio són moltes les escales 
que dediquen temps i esfor~os a famil iaritzar cls seus alumnes amb el medi concret 
que els envolta, i són molts els ajuntaments i altres institueions que produeixen o 
patrocinen material s didactics uti litzables amb aquesta finalitat. Peró l'any 1980 
aíxo era una autentica novetat i podem sentir-nos molt satisfcts del paper que ha 
jugat I' ICE en aquesta obertura. 
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Escoles de la Natura 

A la tardar del 1980, pocs mesos després de la celebraci6 de l' homenatge a 
Pau Vi[a i en la maleixa Hnia de preocupació pel coneixement del medi ambient 
natura l, varem inaugurar l' Escola de la Natu ra de Can Santoi a la serra de 
ColIserola, terme municipal de Moli ns de Rei. L' iniciador de l'Escola va ser 
J.Domínguez el qual s'encalTegava aleshores a l' ICE de les activitats adrec;:ades als 
professors d'ensenyament mitja. Va aconseguir de l' Ajuntament de Molins el 
permís per a I'Íls d' unes edificacions prop de la Masia de Can Santoi i va 
aconseguir també de l' lnstitut de Molins que a[guns deis seos professors poguessin 
dedicar part del seu lemps a ocupar·se de l' Escola. La idea de I'Escola no era 
original, ja que a diferents pai'sos d'Europa funcionaven escoles similars, pero no 
crec enganyar-me si die que era la primera que amb aqueSI nom i aquesta finalitat 
s' establia a Calal unya. L'acte inaugural va ser presidi! pel professo r Ramon 
Margalef, clau de val la de I'ecologia a Catalunya, que havia participat amb iHusi6 
en la preparaci6 de l'Escola. 

Bas icament l'Escola s'ocupava de rebre visites de mestres i alum nes i 
d ' acompanyar·los per itineraris previament preparats. En acabar el s reun ia a 
l' edifici de l'Escola per tal de di sc utir i amp liar les observacions realitzades. 
Perque la visita resultés més profitosa es recomanava als mcstres que abans de fer· 
la passessin una tarda a l'Escola per a preparar·la. I l'Escola pasava a disposició 
deis visitants una instal'lació i uns material s: instruments d 'observació, col' [eccions 
d'exemplars i material s adequats a la feina que es proposava. 

En la seva primera etapa l'Escola de Can Santoi oferia els itinerari s següents 
amb els materials pedagogics correspanents: 

Estudi ecologic de la riera de Vallvidrera. 
Estudi de diferents comunitats de vegetals. 
Tecniques d'orientació i treball amb mapes. 
Observació i mesura del temps atmosférico 
Observació i eSludi deIs bolets de la zona. 
Estud i de la biomassa i producció d'un base. 
Ilineraris geologics 

Des del principi l'Escola de Can Santoi va alreure molts visitants i avial no 
va ser I'única. L'any 1984 !'ICE tenia en funcionament , tot i que en un pla més 
modesl, La Vola (Tore lló) i Cel Rogent (Tarragona) i estava en tracles amb la 
Diputació de Barcelona per establir una Escala de la Natura dins el Pare Natural del 
Garraf. Pero l'exit va sobrepassar les capacitats de I'ICE. En cada una d' aquesles 
escales, i en primer 1I0c a Can Santoi, calien persones que se n'ocupessin de pIe. 
Amb més raó encara en el cas de Can Sanloi, perque la proximitat d'una casa de 
colon¡es permetia [a possibilitat d'organitzar visites o estades més llargues i fins i 
tOI cursets per a mestres. De manera que l' Escola va passar a dependre de la 
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Conselleria d 'Ensenyament, i actualment és cami d'integrar-se en la xarxa de 
Camps d' Aprenentatge, una xarxa que compren ja una dotzena d ' instaHacions 
d'aquesl tipus. Mentrestant altres ínst itucions -ajuntaments, diputacions, la Caixa ... -
han patrocina! in iciatives semblants amb diferents denominacions, de manera que 
també en aques! sentir ]'ICE ha fel feina de pionero 

Si en dir-ho sento la natural satisfacc ió d 'haver contribuil a abrir un cami 
que considero profitós, haig d'afegir t01 seguí! que el camí narnés s' ha recorregut a 
mitges, i mol! menys del que caldria. Des que es va establir el premi Pau Vila jo 
vaig insistir que el medi que calía coneixer i pel qual els educadors s' havien 
d' interessar no era només el medi naturdl i rural, sinó el de les grans aglomeracions 
urbanes on viu més de la meitat deIs habitants de Catalunya. Un medi que és un 
medi h isto rie, cultural i monumental , i no so lament aixo, que inclou també 
I'estructura social urbana., els barris deIs rics, i els deis pobres i els deIs marginats, i 
I'estructura deis serveis que fan possible ['existencia de la ciutat, les comunicacions 
urbanes, la diSlribució deIs aliments, la distribució de l'aigua., de ['electricitat ¡deIs 
combust ibles, [a xarxa de les aigües brutes, el destí de le s deixalles ¡les 
escombraries, el nivell de pol 'lució de ['aire .. . Un coneixement que és necesari per 
a viure i moure's a la ciutat, pero que permet a més adoptar comporlaments 
adequats a nivell individual i alhora prendre actituds crítiques i reclamar mesures 
públiques enfront deIs perills que ens amenacen. 

En aquest sentit els resultats aconseguits han estat molt minsos. Ten íem 
I 'esperan~a que algun any podríem concedir el premi Pau Vila a un treball dedicat a 
fer coneixer als escolars I'ecologia urbana i els seus perills, a Barcelona o en una 
altra ciuta! catalana, pero no se'ns ha presentat l'ocasi6. 1 fora del nostre 8mbit 
tampoc no s' ha avanyat gaire. Moltes veus d ' alarma. Algunes pub licacions i 
materials audiovisuals que poden ser utilitzats per les escoles sensibil itzades pel 
tema., i ent re aquestes publicacions hi compto les produi'des per I'Ajuntament de 
Barcelona. Tol plegat ben poca cosa. Resulta de veritat sorprenent que tots siguem 
tan conscients de I'amena~a de degradació del med i ambient, fins i tot del perill 
d'una catastrofe ecologica, i que I'escola i els educadors se'n mantinguin tan al 
marge. És evident que sois una generació educada per a afrontar aquests perills pot 
intentar superar-los. 
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M.Femández i altres 
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M.Femández i altres 
Barcelona 1985 

6. Dcscobrim el Garrar 
J.M .Panareda 
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7. La comarca del Maresme. Recursos didáctics per a l'EGB.1tineraris pcdagógics i 
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A. Gómez i altres 
Barcelona 1986 



11. SENSIBILITAT ESTETICA 1 CREATIVITAT A 
L'ESCOLA 

La Llei General d'Educació feía algunes afi rmacions solemnes sobre la 
importimcia de I'educació de la sensibilitat estética a l'ensenyament general bAsic, 
peró unes afinnacions que no es traduren en mesures per a canviar una situació 
tradicionalment insatisfactoria. 

Des que es va constituir ]' ICE varern intentar compensar aquesta mancanca 
de I'única manera que podiem fer· ho, ofedn! als mestres cursets que intenlaven 
suggerir noves mancres de desenvolupar en els nens la seva sensibilitat estetica i 
estimular la seva crcativitat. Duran! uns anys i grncies a la coHaboració d 'algunes 
persones interessades en el lema, Josep Maria González en primer lIoe, aquesta 
oferta de cursets amb diferents denominacions va ser relati vament abundant i va 
tenir malta acceptació entre els mestres. Aviat a la tematica inicial centrada en la 
plastica s'afegiren al tres temes com I' expressivitat corporal (Ángel Fomer) i també 
tecniques de manualitats concretes o la utilització del teatre i del cinema a I'escola 
1 quan estabJírem les nostres Escales d'Estiu a difercnts localitats: Tarragana, Platja 
d' Aro, Palma i E ivissa. no sois en e l programa de cada una d'elles hi apareixia 
I' expressió i la creativitat, sinó que varem dedicar J' Escola d ' Eivissa exclusivament 
a aquest tema, i al finaJ varem poder organitzar una exhibició pública de treballs 
fets pels alumnes en el marc deIs cursets. 

Heus ací com a exemple la relació deis cursets oferts als mestres el curs 
1974-75 sota la denominació general de "Creativitat i art a I'escola": 
Psicomotricitat; Moviment i ritme; Expressió corporal; Dramatització; Teatre a 
I' escola; TiteIles; Tecniques d'expressió artística; Cinema escolar; Expressió verbal 
i escrita; Comprensió de l'art a I'escola; Expressió manual; El dibuix a l'escola. 1 
aquel! mateix curs a l' Escola d'Estiu d 'Eivissa el programa inclo'ia: Express ió 
pl astica; Expressió corporal ; Teatre a I'escola.; Cine a I'escola; i Metodología del 
ritme. 

També al Centre Pilot de la Fant d ' en Fargas vare m procurar que les 
activitats en re lació amb la plistica i I'expressivitat tinguessin un ban relleu. 1 
paraHelament i al mateix centre durant uns anys es van portar a terme uns assajos 
sístemarics de sensibilització auditiva que constituYen una experiencia punta en a1Jó 
que pot considerar-se una pedagogia musical d'avantguarda. 
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Des d'aleshores aquestes activitats han estal sempre presents en alguna 
mesura en ['oferta de cursos de perfeccionament de ¡' IC E, pero la veritat és que 
I'empenta inicial s'ha anal esllanguim i no s'ha recupera!. 

La raó no és dificil de lrobar. Per a impulsar una veritable renovació en la 
pedagogia de ['art a l'escola hauria calgu! disposar d'una escola o d'un taller 
experimental específicament ded ica! a aquesta tasca i en el qua! unes persones 
capaces de dur-Ia a terme s'h i haguessin dedicat íntegrament. Sense aquestes 
possibilitats i limitats a oferi r cursets de divulgació les nostres iniciatives no podien 
anar gaire lIuny. 

Pero es poden suggerir raoos més profundes. Des deis seus inicis duran! el 
segle passat i fios ¡tal I'anterior, el sistema educatiu espanyol, tant en [a seva 
vessant adre~ada a tota la població com en aquella que pretenia adre~ar-se a una 
minoria, el batxilJerat, no ha linguI cap mena d' interes per la fonnació estetica deis 
seus alumnes, ni per la percepció ni per la creació, ni en el camp de la plastica ni en 
el de la música. Si alguna alenció ha demoSlrat per I'estetica es només en el eamp 
de la literatura. És ciar que per a ser justos cal afegir que una cosa semblant ha 
passat a tots els paIsos lJatins i en primer lJ oc a Franya, d'on en definitiva hem 
rebut tradicionalment tots els models educatius. Aquesta ind iferencia contrasta 
fortamenl amb la situació a altres pai'sos, especialmcnt gennfmics i centreuropeus, 
on la plaslica i la música ocupen un Iloc privi legiat en tOI el conjunt del sistema 
educatiu. 

Personalment cree que aixo és un error, que en t015 els temps. pero molt 
especialment en el nostre, el desenvolupamcnt de les capacitats estéliques i 
creatives deIs infants i deIs adolescents hauria de formar pan del seu procés 
educatiu, i que ['escola hauria de juga r un paper impo rtan t en aquest 
desenvolupament. Peró passen els anys i no sembla que la situació hagi de canviar. 
La LGE no va representar cap novetat, i tal fa pensar que la reforma que ara 
iniciem seguiril el mateix camí. No és pas que falt in els exemples del que es podria 
fer, penso en la tasca modelica de l'ARe animal per Esther Boix, amb qui més 
d' una vegada [' ICE ha eoHaborat, o en alió que es fa en algunes escoles privades, 
pe ro 5ón exemples aillats . Fallen aparatosamcnt els mestres preparats per lal 
d'assumir aquesta tasca, falta també l'impuls de les autoritats educatives ¡falla 
primer de tol la pressió social que ho reclami. 

Referoncies: 

OLIVER. S~nsibifiulci6n audifim_ ICE. Infonnc A 30 1973 (2"«1. 1979) 
FORNER, A. PsicomOlr icidad y expresión corporal. ICE. InfOllllC A 52 1981 



Els grdllS temes 95 

Pedagogía al Museu 

En la mateixa Hnia de preocupacions i tenint en compte alió que era la 
practica corren! a diferents paIsos d' Europa varem difond re la idea de erear als 
museus, en primer Iloe als museus d'Art tot i que la iniciativa es podia aplicar 
també a qualsevol museu, uns serveis dedicats ats nens. Els visitants més joves 
podien ser incitats i oriemats a "veure" les peces exposades, be siluant~ les en el seu 
enlom historie i cultural, bé destacant~ne els trets específics o fins i tOI procurant 
que la seva contemplaeió els despertés impulsos de realització i de ereati vitat. 
Aquests serve is poden atendre directam ent e ls seus vis itants infanti ls, pero 
aconseguei xen els seus millors resu ltats quan treballen en coHaboració amb els 
mestres i amb les escotes. 

No és cap exageració dir que en aquest camp la tasca de l' ICE ha estat 
autenticament pionera. Varem publicar una presentació general del tema ("Escuela 
y Museo"), varem organitzar un seminari per a les persones interessades i varem 
col'laborar activament amb Carme Farré en la creació del Servei pedagógic del 
Museu d'Art de Catalunya, en un moment en que aquestes activitats eren totalment 
desconegudes a Catalunya i no cal di r a la resta de l'Esta!. Taseade pioners pero no 
pas original, perqué ja he dit que aquests serveis eren corrents a altres pa'isos i els 
temps a més eren madurs perque la iniciativa fos facilment acceptada. De fel en 
pocs anys practicament la majoria deIs museus de Barcelona, o si més no els més 
significatius, varen establ ir serve is pedagogics tOI i que amb orientac ions moll 
diferenls, 

Desgraciadament aquest impuls inicial ha perdut forr;a Potser per falta d'una 
idea clara sobre el que aquests serveis podien oferir, potser per manca d' interes de 
les auloritats musei'Sliques, el fet es que la majoria d'aquests serveis en els nostres 
museus porten una vida languida. Per a adonar~se ' n comple cal només comparar el 
que fa el Museu de la Ciencia de la Caixa de cara als nens i a les escoles i el que 
fan els museus d'Art més prestigiosos. Justamenl es també una inslitució de la 
Caixa, el Taller de les Arts, el mi llor exemple del que es pOI fer per posar en 
contacte un públic infantil amb una exhibi ció d'obres d'art. 

Referencies: 

BoEüMER. Mareile. Escuela y Museo 



12. SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 

Tal i que la tasca encarregada als ICE, i per tant la investigació de la qual es 
podien fer carree, es refería exp licitament a \' educació també és cerf que tal 
problema educatiu té implicacions socials, ¡que justament en els anys en que es 
varen fundar e ls ICE la sensibilitat per les relacions entre problemes socials i 
educaci6 era mol! viva. I tOI i que la sociologia de I'educació tenia ja un cert 
reco neixement academic, la veritat és que const ituTa un camp de treball 
relativament verge en el qual quedava lIoc per a molles iniciatives. 

Hi havia a mes un aspecte en el qual les mancances resultaven escandalases. 
Tota reflexió seriosa sobre els problemes socials de 1'cducació requereix basar-se 
en unes dades estadístiques. Peró les estadístiques educatives es reduren a unes 
dades elemental s i encara aquestes eren escasses í defectuoses. Em sentía tan 
preocupa! per aquest fe! que en el primer organigrama de l' ICE hi havia un "Servei 
d'estadistica" a carrec de Pere Batallé, en la primera rc lació de projectes 
d'investigació n 'hi figurava un sobre aquest tema ("Sistematització d'estadísliques 
educatives", i el primer informe que va difondre l' ICE va ser tam bé sobre aquest 
tema ("Algunes dades estadístiqucs sobre l'alumnat de batxillerat a la provincia de 
Barcelona"). 

És evident que l'ICE no tenia accés als lloes on s'originaven les dades que 
es podien recollir estadísticament, ni podía influir en la seva recollida. Hi havia 
pero una excepció, i era la mateixa Universitat. I malgrat que [' ICE havia esta! 
creat per a ocupar-se de ['educació general basica i del batxillerat i no de la 
universitaria vam creure que tampoc no ens aflunyavem gaire de la nostra tasca 
ampliant-fa en aquesta sentit. Cal recordar que en aquells anys les discussions sobre 
cls aspectes sociaJs de l'ensenyament universitari eren vivíssimes i tenien un gran 
TCssó públic. Es discutía sobre la proporció d'alumnes de primaria que arribaven a 
cursar estudis universitaris, que se suposava inferior a la d'altres pa'isos, sobre la 
importancia de la procedencia social per a aconseguir-ho, símbol de I' elitisme 
universitari , i també sobre la proporció de fracassos durant la carrera que es 
considerava també superior a la d'altres parsos. I tOI aixo es discutía a partir de 
dades insuficients i escassament fiables, les que publicava el Ministeri basades en 
les que hi feien arribar les mateixes univcrsitats. Aquestcs dades a par! dc scr molt 
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¡ncompletes no distingien entre alumnes de primera matriculació i repetidors, ni 
aclarien si un estudian! eSlava matriculat alhora en més d'un ellrs o en més d'una 
facultat, i lampoe no registraven els abandonaments ni els anys que un estudian! 
tardava efectivament a acabar els seus estudis. 

En aquestes circumstancies vaig arribar a la conclusió que ['uoica manera 
d'aconseguir una inforrnació seriosa sob re e[s rendiments de l'ensenyament 
universitari consistía a seguir cas per cas la história academica d'una generació 
d'estudians, de 1015 aqueJls que comencen cls estudis en un any determinat, el que 
tecnicament s'anomena una cohort, i en una facultat concreta. Seguir cas per cas 
vol dir treballar d 'una manera artesanal, examinant un per un els expedients de 
cada estudiant, tenint en comple a més les eomplieaeions que comporten els canvis 
de pla d'estudis, e l fet que una facultat tingui diferents seeeions o que mohes 
assignatures sigui n optatives. Pero amb paciencia i progressivament ens varem anar 
acostant a a1l 6 que pretenícm, i vam publicar dades significatives sobre l'alumna! 
de diferents facultats. 

Quan a finals de la decada deIs 70 la Universitat de Barceloqa va comen~ar a 
informatitzar la matrícula vaig creure que seria relativament faei] eSlabl ir un 
sistema per a disposar rapidament d 'unes dades estadístiques útils i fiables. 
Aprofitant que en aquel! temps jo era vice-rector vaig aconsegu ir de "La Caixa" 
una subvenció per a fer-ho, peró per diferents raons no es va arribar a pOrtar a 
tenne. En canvi el treball iniciat per seguir I'historial academic d'una generació 
d'estudiants va trobar un conti nuador aplicat en Rafael López Feal. Durant cinc 
anys va seguir la historia d 'una promoció de la Facultat de Psicología idos anys 
més tard va intentar csbrinar les oportunitats de treball que havien trobat. Els 
resultats es varen donar a coneixer el i han despertat tant d'interes que diverses 
facu ltats han encarregat estudis semblants. 

A la primera serie d'investigacions empreses per l' ICE en el seu primer any 
d'activitat n'hi havia una de tema estrictament sociológic. Tractava d'esbrinar el 
quc gastaven les famílies a Catalunya en I' educació deIs seus fills, així com els 
diferents faetors que expliquen les diferencies en aquesta despesa. Un tema 
pnicticament inedil pero d'una gran actualitat en un moment en que, com he dit, les 
implicacions socials de les oportunitats educatives acaparaven I'atenció. L'estudi, 
fet amb un gran rigor metodológic, es va basar en una mostra extensa i 
representativa de la població bareelonina i es va publicar després com a llibre ("El 
precio de la enseñanza en España"). 

Anys més tard Marina Subirats es va fer carrec d'un estudi, també proposat 
per l'ICE i subvencionat per !'INCIDE, sobre les oportunitats de treball deIs 
11icenciats de diferents facultats, també publicat posterionnent com a llibre ("El 
empleo de los licenciados en España"). 

Ara que ja hi ha departaments universitaris de sociologia de I'educació esta 
menys justifieat que sigui ¡'ICE el que s'encarregui de promoure estudis d'aquest 
tipus. Peró continuo lamen!an! el contrast entre l'interes de la societat per aquests 
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temes, com es reflecteix sovint en les informacions periodísliques, i I'escas nombre 
d'estudis sedosos. I les estadístiques educalives malgrat que hagi n mi lloral mol! 
conlinuen sent insuficients. 
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13. ECONOMIA DE VEDUCACIÓ 

1 al costat de la sociología ¡'economia. L'econom ia de l'educació és una de 
les branques més joves de la ciencia económica i també una de les més deixades de 
banda qu an la seva transcendencia és evident. Tat sistema educatiu té 
conseqüencies económiques favorables ¡desfavorables, i tot iotenl de canviar un 
sitema educatiu té un cost económic que és possible avaluar amb una certa precisió. 
Renunciar a aquesta avaluació equival a condemnar la reforma al l1im deIs baos 
propósits. Justament una de les objeccions que amb més freqüencia es feía a la 
reforma propasada per la Llei General d' Educació és que no figurava enlloe un 
calcul de les inversions necessari es per a portar-la a, terme, ni el seu escalonament 
en el temps. 

És ciar que els aspectes macroeconomics de la refonna eren fora tota!ment 
de la nostra competencia, pero en canvi hi havia qüestions concretes en les quals sí 
que podíem intentar dir alguna cosa. De fet l'estud i sobre el que gastaven les 
famílies en l'educació deis seus fi lls eraja un estudi economic. 1 n'hi havia d'altres. 

Si alguna cosa era viva a la Universitat en els anys de que estic parlant era la 
reclamació de major autonomia un ivers itaria . Una rec1amació perfectament 
raonable s i tenim en compte el nivell d'absoluta cen tralització en que es movia 
]'ensenyament superior a Espanya. Pero en canvi ningú no semblava recordar que 
la autonomia de la Universitat té unes implicacions economiques molt cIares. Per 
molt autonoma que sigui la Un iversitat continuara rebent la major part deis seus 
recursos de l'Adm inistració pública, i per a aixo cal deci dir el volum total de 
recursos que es dest inara a I'ensenyament superior i els criteris amb que es 
distribuirit aquest volum entre les diferents un iversitats. I la pura veritat era que no 
soIs aquests criteris no eren coneguts, sinó que fins i tol la despesa total de cada 
universitat era literalment impossible de coneixer. No existia un pressupost anual 
de funcionam ent ni res que pogués considerar-se un sistema de comptabilitat 
universitaria. En aquestes condicions discutir sobre els recursos de que podria 
disposar la Universitat el dia que fos autónoma, i mes encara discutir sobre el que 
podia representar en termes de d iners la t ransferencia a la Generalitat de 
l'ensenyament universitari, era discutir en el buit. I aguest no era ¡'únic tema 
possible d'estud i en rclació amb l'ensenyament superior i amb les preocupacions 
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que e l públic sent ia per ell. La mesura amb que les beq ues i all res ajudes 
compensaven, O més aviat no compensaven, les desigualtats socials davant d'aquest 
ensenyamenl i la seva desigual distribució segoos les regioos geogratiques n'era un 
altre i de ben candent. I bona prava de ]' interes que despertaven aquestes qüestions 
és que a diferents parsos van comen~ar a apan! ixer insti tuts universitaris 
d'economia i planejament de l'ensenyament superior. 

De manera que per totes aquestes raoos vaig aconseguir de "La Caixa" una 
suhvenció per tal d'iniciar un estudi sobre finam;ament de I'ensenyament superior, 
estudi del qual es varen fe r dmec T.Moltó i E.Orova], professors d'cconomia i 
coHaboradors de l'ICE. Els resultals es varen reco11ir en un volum publica! l'any 
1982. 

La iniciativa va teni r repercussions. Per una banda i a part ir d'un seminari 
sobre el tema que varem organitzar, i en el qual varen participar a més d'altres 
universitats representants del Ministe ri d'Educació, el mateix Mini steri es va 
interessar per promoure estudis en aquesta línia 

! al mateix tem ps el Govem provisional de la Generalitat, quan s'estava 
preparan! per a assumir les competencies educatives, va encarregar a !' ICE que 
gestionés la realització de diferents estudis sobre els costos del sistema educatiu. I 
aquests van ser: "E!s costos de I' ensenyament a ]'EGB" (Menduiña), "Els costos de 
l'ensenyament a l BUP" (Me nduiña), i un temps més tard, "E ls costos de 
l'ensenyament especial" (Mendoza). Estudis que no varen ser publicats peró que 
varen ser ampliament utilitzats tant en la negociació de les transferencies com 
posterionnent en la planificació deIs serveis. 

Des d'alehores I' ICE no ha dut a terme cap altre trcball d'aquest ordre, pero 
la Ilavor que es va sembrar no s'ha perdut. EIs responsables de l'estudi sobre el 
financamenr de I'ensenyament universitari han seguit treballan! en aquest camp i 
no sois ¡enenja una llarga trajectória d'estudis de planificació universitaria aJ País 
Basc i a altres ¡loes, també han constituYt un centre d'estudi s sobre aquest tema. De 
manera que també en aquest camp varem fer tasca d ' iniciadors. 

ReferEmcies: 

MOLTo. T; OROVA!.., E. Finm:iaciónde la enseñan;asuperior. tCE. ¡nfO/me 24. 1982 
• Costes y rendimientos de lo enseñan:a superior. ICE. Informe 26. 1984 
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Un deis objectius que el Decret fundacional proposava als ICE era, 
explícitament, "la investigaci6 activa en el terreny de les ciencies de ]'educació", I 
ja durant el seu primer any de funcionament l' ICE de la Universitat de Barcelona 
va proposar i el CENIDE va aprovar ¡ subvencionar un pla de recerca que ¡neloYa 
les investigacions següents: 

Pedagogia inslilucional, dirigida per Jaume Sarramona 
Ensenyamem individualifzat, dirigida per A. Femández 
Problemes psicopedagogics plantejats pel bilingüisme, dirigida per Joan 

Mestres amb la col-laboració de Maria Pla i Joaquim Amau 
Esradistiques educatives, dirigida per Pere Batallé. 
La despesa de les famílies en educació, dirigida per Miquel Siguan i Joan 

Estruch. 

Cada un d'aquests es!udis estava programa! perque durés tres o quatre anys i 
cal dir que deIs cinc, quatre varen arribar a port i els rcsultats van ser publicats en 
volums, uns pel mateix ICE i altres per editorials independents. Només el referi! a 
les estadistiques educatives no va arribar a acabar-se pero en canvi, tal com ja he 
esmentat en ¡'apanat corresponent, va obrir la porta a una colla d'estudis més 
concrelS en el mateix sentit. 

En els anys successius es comen~aren i acabaren altres investigacions i el 
vental! de temes estudiats, que ja era prou ampli el primer any, encara es va anar 
eixamplant. En un inventari de la tasca investigadora de I' ICE preparat I'any 1984 
per Vicen~ Benedito i M. Rosa ,Rios després d'exposar les directrius basiques que 
orientaven la investigació a I' ICE es revisavcn unes trema investigacions, divuit 
d ' elles acabades i publicades i la resta en curs de realització. De la majoria se n'ha 
parlat en els capitols antenors i no hi insistiré. Em limitaré a citar les que en aquell 
moment estaven en curs d 'elaboració i subvencionades per I' INCIE del Min isteri. 

L'activital exploratoria i l'ac/ivi/a/ lúdica com a il1slruments de J'educació 
preescolar. César Co11 (iniciada el 198 1). 

Analisi de l'assignació de recursos públics a l'educació superior. T.Moltó i 
E.Oroval (iniciada el 1981 ). 
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Melod%gia i inSlnlments de selecció deIs o/umnes de les Escoles de 
Formació del Professorat. Joana Noguera (iniciada el 1982). 

Elaboració d'instrll1nents de diagnoslic i orientació per a mil/orar 
I'ensenyamenr universitario V. Benedito (iniciada el 1982). 

Peró més que comentar-ne e l contingut, el que coové aquí és fer algun 
comentari sobre la manera com s'ha du! a terme aquesta tasca investigadora. 

Duran! les primeres epoques el CENIDE establia cada any e l pla de recerca a 
partir de les propostes fetes pels maleixos ICE, acceptant-ne unes i rebutjant-ne 
d'altres. Les propostes fetes per l' ICE ¡ncloTen el llom de la persona que assum ia la 
direcció de la investigació i per tant la rcsponsabilitat de la seva realització, peró 
¡'JCE es feia coresponsabJe que e l trehall es portaria a tenne en el temps establert i 
de la seva qualitat. A mesura que passaven els anys la quantitat atribuIda a J'ICE en 
funció de les investigacions que es portaven a terrne va anar disminuint, perque el 
pressupost global que el Minisleri hi deslinava era menor i també i sobretot perque 
I'INCIE, que substituí el CENIDE, decidia unilateralment les investigacions que 
calia realitzar i fins i tOl les encarregava pel seu comple. 

Quan la Generalitat es va fer carrec de la gestió del sistema educatiu no sois 
va mantenir la funció deis ICE per al perfeccionament del professorat, tambe va 
seguir destinant diners a investigacions realizades pels ICE o supervisades pels 
ICE. Es mantingué pcró la tendencia a reduir aquestes ajudes i a limitar-les a temes 
que segons el criteri de la Conselleria tenien un interes prioritario Van ser els 
anomenats "Plans institucionals de recerca i aplicació". El nostre ICE es va fer 
caeree de dos plans d'aquesl tipus, el projecte "Logo", inicial per nosaltres i al qual 
abans he fel referenc ia., i "L'educació pcr al consum" propasa! per la Conselleria. 

El supon per par! de la Consclleria no ha estat pero l'ún ica manera de 
finan¡;ar una investigació. Un coHaborador de I'ICE pot demanar a qualsevol deis 
organismes que admi nistren pressuposlOS dedicats a la recerca, la CAlCIO o el 
elDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación) del Ministerio de 
Educación a Madrid, o a la CA lCIO catalana., una subvenció per a dur-la a lerme en 
I'ambi! de I'ICE i amb la se va supe rvis ió . Més endavanl , en una relació 
d'in vest igacio ns en curs, es podra advenir aquesta var ietat deIs fons de 
finanr;ament. 

Pero molt aviat a I'ICE varem sentir la necessitat de realizar recerques més 
modestes quanl als objectius i quant als mitjans, peró més lIigades a I'ensenyament i 
portades a terme pels mateixos ensenyants. En parlar del perfeccionament del 
professoratja he explicat com varem arribar a la fórmula deIs equips de treball i deis 
seminaris pennanents per a estimular la tasca de grups d'ensenyants interessats per 
aprofundir un problema educatiu o per renovar la didactica d ' una materia. I 
progrcssivament varem aconscguir que deis diners que per diferents camins en 
arribaven del Ministeri en pogucss im dedicar una par! a subvencionar aquests 
treballs. Anys més tard (1982) la Conselleria d'Ensenyament va coincidir amb 
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nosaltres a valorar aquesta Hnia de treball, pero va modificar-ne I'organització, va 
concedir una quanti tat global als ICE perque subvencionessin projectes d'aquest 
tipus després d'una convocatoria pública oberta a tOIS els interessats. Aixi el curs 84-
85 es varen aprovar 38 d'aquesls projectes a Barcelona i 11 a Tarragona per a ser 
supervisats pel nostre ICE. Posterionnent (1990) la Conselleria ha substitui"t aquestes 
subvencions per pennisos d' un any a mestres i a Jlicenciats de l'ensenyament públic, 
perque puguin realitzar un projecte de recerca d 'inleres per al sistema educatiu que 
previament hagin proposat. Cada any alguns d'aqllests projectes es porten a teone 
després en el nostre ICE. Per interessant i estimulant que sigui aquesta fóonula cree 
que no hauria d'haver eliminal I' anterior i que els ICE baurien de poder seguir 
estimulant grups de treball enlom d'un problema pedagogic concrel. 

Parlant de recerca resulta obligat lamentar-se de la parquedat deis recursos 
que s'hi destinen en el nostre país. Pero tol seguit cal afegir que la situació no és 
comparab le amb la que existia fa vint o trenta anys, i afegir també que I'augment 
de la quantitat de diners que es dedica a la recerca no assegura la qualitat deis 
resultats aconseguits. Tan important com els diners que es destinen a la recerca ho 
és la manera com s'administren i en primer lIoc la manera com es distribueixen. 
També en aquest sentit i en alguns aspectes la s ituació ha canviat considerablement, 
concretament ha milloral el sistema de selecció. Ara els projectes que es presenten 
acostumen a ser seriosos i I'examen que se'n fa és també seriÓs. En callvi segueix 
sent molt vague el control posterior i la valoració final, una valoració que hauria 
d'estimular els equips responsables i desqualificar els que no ho s6n. Tenint aixo en 
compte, per a les investigacions fi nanyades per l'ICE o a través seu, durant un 
temps vaig introduir la regla, freqüent en certes fundacions, que el pressupost de 
cada projecte de recerca havia d'incloure una partida destinada a g ratificar 
I'especiali sta, perque una vegada acabada la recerca en faria una va loració 
independent que permetés decidir si acomplia o no els compromisos del projecte. 

Natura lment una manera de millorar la qualitat de les investigacions és 
augmentanl la competencia deis investigadors en els aspectes metodológics del seu 
trebalL En un camp tan ampli i en algun aspecte tan vague o dificil de definir com 
són les Ciendes de I'Educació aixo és especialmem important i a ,'ICE hem fet 
esforyos sosti nguts en aquest sentit per mitja de cursets i de seminaris dedicats a la 
metodologia de la investigació. 

la en els inicis del funcionament de I' ICE varem invitar una personalitat tan 
destacada en aquest camp com és el profesor Lanshere perque impartís un curset 
sobre el tema. Posteriorment s'han organitzat seminaris sobre metodologia de la 
investigaci6 que han eslat objecle de publicacions: 

Ir: Seminari sobre Merodalagia Científica aplicada a la Investigació 
Educativa. Man;: 1974. Arnau, Bayés, Bartolome, Cuadras, Batallé, Ibarrola, 
Torrens·lbern. Informe n.lO. diciembre 1974 

2n. Seminari sobre Merodo/agia Científica aplicada a /a lnvestigació 
Educativa. Ma~ 1975. Amau, Bayes ... 
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Seminari sobre Investigadó Psicopedagogica. Desembre 1980. ColI, .... 
ir. Seminari sobre Models d'!nvestigaciú Educativa. Abril 1981 . Escudero, 

Bartolomé, .... 
2n. Seminari sobre Models d 'Invesligació Educativa. Mary 1983. Benedito, 

Echeverria, Diéguez ... 
Models d'ohservació i analisi dels processos edllcatilL~. 1985 Coll, o •• 

Els textos discutits en cada un d 'aquests seminaris varen ser publicals 
poslerionnent en la serie "Documents" de ¡' ICE. 

També per tal a d'assegurar la qualitat metodológica de les investigacions, 
durant uns anys hi va haver a ¡'ICE un grup assessor per a la investigació, conSlituH 
per alguns destacats especialistes en metodología que ¡' ICE posava a disposició de 
tots els quí iniciaven treballs de recerca dins del seu ambit. Una inciativa que 
durant uns anys va funcionar molt bé i que encara avui podria teni r sentit. 

Actualment i gracies a la clara implantació de l'ICE dins I'estructura 
universi taria, el seu Departament d'lnvestigació ha tingut una gran expansió. 
Agrupa un cert nombre de professors universitaris, la majada de la Facultat de 
Pedagogía que dediquen a l'ICE una par! de la sevajomada de treball. A eJls s'han 
d'afegir tres ajudants, que com tots els ajudants universitaris tenen el compromís de 
preparar la seva tesi doctoral (M.J.Rubio, X.Martínez i J.M.Serra) i un cer! nombre 
de becaris i de responsables d'investigacions finanr;ades a través de l'ICE, els quals 
tenen ¡' ICE com a Jloc primari de treball on disposen de certes facilitats: espai de 
trebaJl, mitjans infonnatics ... (LiJiana Tolschinski, Xavier Zanon). 

El progrés respecte a la situac ió anterior, quan el Departament era poca 
cosa més que un nom en I'organigrama, és evidenl. Queda per veure s i la 
coincidencia en un espai fisic d'un cer! nombre de persones'cadascuna amb el seu 
prop i projecte evolucionara cap a orientacions comunes i programes 
complementaris, en conjunció amb els objectius de l'ICE, o si al contrari 
s'accentuarn la fragmentació. 

Per a acabar heus aeí una relació d 'algunes de les investigacions que a finals 
de 1991 es porten a terme a 1' ¡CE i deIs organismes que les finacien o patrocinen. 

• Con/ex/os educalius i desenvolupament als 4 i 6 anys a I 'Eslal espanyol. 
Projecte IPRA. CAICYT. 

• Interacción i desarrollo en el aprendizaje. (Lourdes Malina) elDE 
• Diférencias individuales en el primer lenguaje. Ministerio de Educación 
- Adquisició de I 'escriplUra. Fundació Spencer. 
- Adquisición del lenguaje en b ilingües . Comité Conj unto Hi spano 

Americano y University ofCaJifomia. 
- Adquisició d'una segona llengua a la guarderia i ai parvulari. Generalitat 

de Catalunya 
- NivelJ de /lengua que assoleixen els alumnes de 3r. d'EGB en programes 

d 'immersió. SEDEC. ConselIeria d'Ensenyamenl. 
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- Estud; comparatiu del cOl1eixemenl de calala i de castella al Be l1;vell 
d'EGB. (J.M.Serra) SEDEC. Conselleria d'Ensenyament. 

- Calalan in lhe school. (Siguan, Zanon) CIDE. OECD. 
- Autoaprenenrarge de paquets informatics (J.Barbosa) 
- Oportunitats professionals deis universitaris. Corporac ió metropolitana, 

Consell d'Universitats i lNEM 
- El pas de /'educació altreball. Generalitat de Catalunya 
- Models deformació permanent. (J. lmbernon) MEe. 
- Ana/isi de laformació permanent del profesorat a Calalunya. (Y.Benedito) 

La reladó anterior mostra una gran concentració de la investigació en temes 
relacionats amb el lIenguatge i en menor mesura amb la infonm\tica. Des del 
comen~ament ja hem fet notar l'atenció que I'ICE ha dedicat sempre a aquests 
temes i les meves propies afecdons ¡les d' lgnasi Vi la, que em va succeir en la 
direcció de l'lnstitut, en s6n en part responsables, sense oblidar que I'autonomia de 
Catalunya ha fet de la presencia de la l1engua en el sistema educatiu una qOestió de 
primer ordre. Pero de totes maneres sembla que actualment aquesta concentració es 
excessiva ¡que caldria recuperar l'obertura a un vental1 mes ampli de temes de 
recerca que caracteritzava els primers temps de I' ICE. 

Recerca activa: Escoles coHaboradores i Centre Pilot 

La frase del Decret fundacional que he citat al comen~ament d'aquest 
comentari encarregava als ICE "la recerca activa en el camp de les dencies de 
l'educació". L'expressió "recerca activa" es pot entendre com la traducció de la 
francesa "recherche action" i per tant com una fC(:erca que no sois pretén interpretar 
sinó també modificar, i cal sobreentendre que millorar, la realitat. Més modestament 
es pot entendre que la recerca activa es un tipus de recerca freqUent en les ciendes 
socials i diferent de la recerca de laboratori típica de les dendes fisiques en un sentit 
ampli. Treballant en un laboratori les variables estudiades s'amen en condicions 
óptimes de qualsevol altre factor que pugui emmascarar la seva influencia. Treballant 
sobre una realitat social en condicions reals, per exemple quan en una escola estudiem 
les conseqüencies d'un nau melode didactic, a mes de les variables que modifiquem 
n'intervenen moltes altres que no podem controlar ni amb prou feines identificar. 
Aixo vol dir que els resultats aconseguits amb aquesta mena d'experimentació no són 
mai segurs, perque sempre es pot suposar que si les condicions no controlades 
haguessin estat unes altres els resultats també haurien estat diferents. 

Treballar sobre una situació real té encara una altra servitud. Els alumnes no 
5ón conillets d 'lndies, van a classe per aprendre i no per a ser utilitzats com a 
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subjectes d 'experienc ies, per interessant s que puguin semblar aquestes a 
I'experimentador. No és possible o, per a ser més exactes, no és étic, planejar un 
experiment perdent de visla aquesta tinalitat última de la situació estudiada. 
L'experiment en un medí educatiu nOrnés es just ifica en la mesura amb que 
contribueix a millorar el procés educatiu o, en últim rerme, no el dificulta. Al 
laboratori es pot experimentar pel gust d'experimentar, per veure que passa o per 
esgotar totes les possibil itats, per exemple per demostrar que un nou melOde és 
pitjor que un altre de ja canegut. A ¡'escola aquesta manera d' experimentar no 
tindria sentit. 

L'experiment en circumstancies real s té encara una altra limitació a ¡' hora 
d'interpretar els seus resultats. Els agenls de I'experimentació, els introductors de 
la mod ificaci6 experimentada, en el cas de l'cducació els mestrcs, tenen una actitud 
favorable o desfavorable respecte a la modificaci6 que introdueixen, i aquesta 
actitud influeix fortament en els resultats. Infl uencies d'aquest ti pus es poden 
detectar també en el labaratori on sovint els invcstigadors troben precisament alió 

.que creuen que han de trabar. Pero en el cas de les real itats socials aquest efecte, 
que técnicament s'anomena efecte Hawthome, pel nom d'una fab rica on es varen 
reaJ itzar uns experimenls celebres en la historia de la psicología social del treball, 
pot ser decisiu. 

Malgrat tate s aquestes limitacions, per a les cH:nc ies de I'ed ucació 
l'experimentació en condicions reals és ineludible i no pot ser substitui'da per cap 
experiment de laboratori, és la prova de foc per a qualsevol proposta per a millorar 
els processos educatius. 

Dins I'ambit de l' ICE s'han real itzat investigac ions molt diverscs i per 
tant amb metodologies també diferents, pero quan s'ha tractal d'estudis amb una 
intenció directament pedagógica ha ca lgut acudir a la recerca-acció i per tant ha 
calgul assegurar la col·laboració d ' escoles d is posades a parti ci par en 
l'experimentació. Com hern vist així es va fer ja en algunes de les investigacions 
iniciades en els primers dies de la vida de I' ICE. A "Cogestió a ,' escala" hi 
varen participar quatre centres escolars, dos de públics, el CoHegi Fra Ramon 
Pané i la f ili a l de l ' ln sti tut Jo an d 'Áustria, i dos de privats, l'Escola 
Experimental Tennan i I'Escola Sant Jordi. 1 a l'''Estudi experimental sobre el 
bilingilisme" també dos de públics. CoHegis Nacionals de la Seu d 'U rgell i de 
Centelles, i dos de privats. Escala AULA de Barcelona i Esco la Miarnau de Sant 
Sadurní d' Anoia. 

I així podría segui r citan! altres estudis fets posterionnent i fi ns al momen! 
actual, i les escoles que hi han participat. Amb algunes la col·laboració ha estat més 
freqUent, és el cas de I'Escola AULA que acabo d'esmentar i que va tenir també 
una actuació destacada en el projecte LOGO. O de l'Escola I'Horitzó, a la qual he 
fet referencia en parlar de la informatica a l'escola, i que en els primers temps de 
I'ICE col'labarava en les activitats d'expressi6 plastica, a més de ser el punt de 
referencia en els cursos sobre les tecniques Frenet. 
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Pero la coHaboració d' un centre docent en un projecte de recerca té uns 
Iímits naturals fixats pels seus propis interessos i preocupac ions. Per a una 
institució com l'ICE dedicada a la recerca i el perfeccionament, una manera de 
superar aquestes limitacions pot ser disposar d' un centre o d'una xarxa de centres 
associats que al hora que comple i,xen amb la seva finalitat docent tingu in per 
objectiu col·laborar en les tasques investigadores i innovadores de la lnstitució. De 
fet quan vaig acceptar fer·me cimec de la direcció de ¡' ICE vaig posar com a 
condició el poder disposar d'un centre d'aquestes característiques. Pero les coses 
no van resultar ser tan senzilles. 



15. EL CENTRE PlLOT "FONT D'EN FARGAS" 

El Decret fundacional preveía exprcssamenl que els ICE poguessin tenir 
annexos centres experime,ntals anomenats "Centres Pilot", en els qual s assajar i 
contrastar naus rnetodes didactics, materials, ¡experimentar innovacions en els 
programes i en l'organització escolar. 1 poe temps després de la publicació del 
Decret el Mini stcri anunciava que eslava preparant la construcció de quatre graos 
centres experimentals que lIigats al s corresponents ICE serien I'avantguarda de la 
refonna que va lia procluir la Llei. Un dei s centres seria a Barcelona, pero no 
dependria del nostre ICE. 

Jo, que eSlava convencul de la importancia de disposar d'un centre així per a 
donar sentil a 1'activitat de I' ICE, -avui ja no o'estaría tan segur-, em vaig empassar 
la decepció i vaig continuar fen! esfon; os. Finalment vaig aconseguir que 
l' Ajuntament de Barcelona acceptés donar aquesta consideració a una de les 
escoles que en aquell momen! s'estava acabant de construir per a ser entregada 
posterionnent al Min isteri, i fins i tot em van dcixar triar. Jo em vaig decantar per la 
que s'estava acaban! al passeig de la Font d'en Fargas, en el Iímit entre els barris 
del Guinardó i el Carmel, barris tradicionals i menestral s que estaven canviant molt 
a conseqUencia de la immigració tan intensa en aquells anys. Aquest caracter 
barrejat de la seva població, ni un barri de classc mitjana ni un suburbi degrada!. 
em va semblar moh adient amb la finalilat que buscavem. 

La negociació amb l'Ajuntament no va plantcjar problemes, peró va tenir 
un detall pintoresco El s planejadors municipals havien batejat I' escola amb el 
nom d"'ApoHo XI", el coet que havia arribat a la lIuna feía poc, i malgrat tates 
les meves argumentacions, amb aquest nom esculpit a la porta la van entregar al 
Ministeri, i amb aquest nom seguia exist int oficialment fins que, a copia de no 
usar-lo i de s ubstituir-lo per " Font d ' en Fargas", varem aconsegu ir que 
s' oblidés. 

El Decrel 2481 de 22 d'agosl de 1970 havia regulat la creació deis centres 
experimentals i )'autorilzació per a I'experimentació en centres ordinaris, i el 
Decret 2232 de 13 d'agost de 1971 va crear el Centre Pilol d'Educaci6 General 
Basica depenent de l' ICE de la Universitat de Barcelona. Es pOI afegir que malgrat 
el Decret fundacional, del projecte del Ministeri de construir quatre grans centres 
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experimental s no se'o va tornar a parlar. I que narnés alguns, molt pocs ICE, es 
van decidir a córrer ¡'aventura d'adoplar un Centre Pilol. 

En el nastre cas l'única cosa que varem acon seguir en favor del nastre 
Centre és que la Delegació Provi ncial del Ministeri acccplés que ¡'ICE proposés el 
director del centre i que el director al seu 10m pogués triar els mestres que anirien a 
treballar-hi d'cnlre els aspirants que reunissin les condicions necessanes. A part 
d'aixó el Centre Pilat era un centre d'EGB exactament igual que els allres, amb les 
matcixes regles de funcionamenl. i els imies recursos suplementari s eren els que 
!'lCE pocHa traspassar-hi deIs seus propis mitjans. 

La Fanl d'eo Fargas va comen¡yat' a funcionar el curs escolar 1971 -72 amb 
exce[·lents perspectives. El s alumnes eren habitants del barri, amb una bona 
proporció de fill s d'immigrats. Peró l'anunci que la nova escola seria un centre 
experimental de la refonna supervisat per I' IC E, va fer que famílies que en alifes 
drcumstincies no haurien portat el s seus fills a una escola pública ho fessin, de 
manera que I'alumnat era socialment molt diverso Quant al professorat tots havien 
sol-licitat pe l seu propi impuls treballar en el nou centre i se'ls podía pressuposar 
per tant una certa il·l usió. I mes encara en Ferran de Cea, mestre i llicenciat en 
pedagogía, que havia acceptat posar-se al front de I'aventura. 

Superats els nombrosos inconvenients dei s primers moments, inevitables en 
una ínstitució que comen~a, el Centre no so is va aconseguir molt avíat un 
funcionament normal sinó la fama que era una bona escola. Una fama que no era 
deguda al seu caracter experimental o innovador sinó se nzillament al seu 
fundonament satisfactori, i a la bona reladó que des del primer moment s'establí 
amb les families deis alumnes, els primers il-lusionats perque el Centre funcionés 
bé. De manera que l' Associació de Pares era mol! aetiva i particípava intensament 
en molts aspectes de la vida del Centre. 

Insiste ixo que aquest resultat tan satisfaetori era degul exelusivament a la 
dedicaeió del personal del Centre i a la resposta positiva de les families davant 
d'aquest intereso Pero en I'activitat docent del Centre sí que hi havia aspectes que 
eren conseqüéncia de la reladó amb l'ICE í que justificaven la denominació de 
Centre Pilot. 

D'entre ell s esmentaria en primer Iloc el preescolar. En algun moment ja he 
recordat que en els anys de que esti c parlant I'existcncia d'aules de preescolar en 
els centres públics era encara una excepció. A la Font d'en Fargas des del primer 
moment es vare n establir dos anys de preecolar, i les parvul istes del Cen tre, 
C.Delgado i J.Melcón, amb la col-laboració de la psicóloga de ¡' ICE ACanto varen 
procurar que la Font d'en Fargas fos un exemple del que es podia fer en un 
parvulari d'una escola pública. A ['informe sobre el Centre de l'any 1974 es pot 
veure una descripció detallada deis objectius i de la programació del parvulario La 
veritat es que en aquell moment a J' ICE es dedicava forya atenció a aqucst tema, es 
varen celebrar diferents seminaris i varem publicar una "Guia deis centres de 
preescolar de Barcelona" que durant un temps va resultar molt útil. 
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Una altra psicóloga de J' ICE. Maria Forns. es va fer carree de l'orienlació 
post-escolar deis alumnes del Centre. i el servei que va establir va donar peu a una 
publicació que descriu el que poI ser un servei d'aquest tipus en un cenlre d 'EGB. 

Un altre aspecte que mereix ser destacat és I'atenció que va rebre des del 
comenyamenl I'expressió plas¡ica, amb un conjunt d 'activitats que ocupaven una 
part important en la vida de l'eseola. El seu animador J.M. González, mcstre del 
Centre, s'enearregava també d'un cert nombre del cursets sobre plastica organitzats 
per r ICE. 1 en algun moment he recordal que durant uns anys a la Font d 'en Fargas 
es va realitzar una original experiencia de sensibilització auditiva dirigida per Jordi 
Olivero 

1 també cal considerar com a experiencies didacliques renovadores les que es 
portaven a terme a I' aula de matematiques, on el scu responsab le R. Cemel1i 
pretenia familiaritzar els alumnes amb el calcul i amb les maqu ines calculadores, 
animant- Ios a inventar i a construir aparells caso lans capayos de fer calculs senzills 
amb resultals exlraordinariament notables. Va ser també en aquesta aula que Pere 
Batallé va efectuar les seves experiencies sobre I'adquisició en els nens de les 
noc ions de probabili tat , i com a resultat de l se u est udi, al programa de 
matematiques de la Font d'en Fargas es van incopo rar unes lIic;:ons sobre 
probabilitat ¡estadística. 

Cal recordar també que a la Font d'en Fargas, on el 70% deIs alumnes eren 
de parla fam iliar castellana, ja des del primer día es van impartir cJasses de 11engua 
catalana, i anys després es va convertir en escola calalana. I que, teniot en compte 
l'estudi que sobre cogestió a I'escola en aque ll mateix momenl s'estava fent a 
I'ICE, a la FOlll d'en Fargas es va establir una associació d'alumnes autogestionada 
i amb compelencies especifiques sobre certs aspecles de la vida escolar. Més detall s 
sobre la vida del Centre en els primers anys del seu funcionament es poden trobar 
en els dos informes publicats per I' ICE. 

L'any 1978 Ferran de Cea va deixar la direcció del Centre per a convertir-se 
en cap de Formació de I'ICE i posterionnent en inspector d'Ensenyament al servei 
de la Conselleria. Poe després es va produir la crisi de di recció a la qual en un altre 
capitol m' he referit. A partir d'aquesl moment la relació amb l' ICE es va fer cada 
vegada més minsa fios que finalment es va dissoldre i la Font d'en Fargas es va 
convertir en un centre d'EGB depenent de la Consel1cria d' Enscnyament en les 
mateixes condicions que tots els altres. Sempre pero, i malgrat totes les vic issituds 
ha mantingut un bon nivell de funcionament, i alguna cosa hi ha quedat del prestigi 
de quan es va estrenar com a Centre Pilot de la reforma. 
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16. PEDAGOGIA 1 UNIVERSITAT 

L' ICE va ser creal com un institut universilari peró al servei deIs altres 
nivells del sistema educatiu, i aixo havia de produir una certa ambigüitat no sois 
quan! a la seva dependenciajerarquica i administrativa sinó fios i tOI quan! als seus 
objectius, ja que els professors universitaris també són ensenyants i també han 
d'utilitzar la pedagogía. Pero també és cert que J'ICE eslava explícitament oriental 
a ls nivells primari i sec undari de I'ensenyament i que els universitaris el 
consideraven alie a les seves peocupacions. 

Des del comen9ament varem procurar establir bones re lacions amb el 
professorat universitari, o en tol cas amb els qui es demostraren disposats a 
coHaborar, i vam demanar la seva participació en les naslres activitats de formació 
i perfecc io namenl. I aixo no sois per a la docencia de temes propiament 
pedag6gics, tam bé per a les materies propies de cada disciplina cient ífica a les 
diferents facu!tats. Sobretot a !'hora d'organitzar activitats de perfeccionament per 
a professors de batxil1erat aquesta col· laboraciÓ resultava imprescindible i es va 
demostrar molt profilOsa. 

Aviat també van ser alguns departaments universitaris que demanaren a 
!'ICE que els ajudés economicament a organitzar activitats adreryades a1 seu propi 
professorat. Les peticions eren ben comprensibles tenint en compte que en aquells 
anys els pressupostos de funcionament deis depanaments eren molt minsos, pero 
dificils d' atendre ja que rota activitat científica d'un departament, conferencia, 
seminari, congrés, repercute ix favorablement sobre la preparació deis seus 
professors i era susceptible de ser aj udada. Calgué dones establir unes regles 
mínimes per afavorir les propostes d'un interes més general. 1 aviar va ser el mateix 
ICE que va proposar cursets que podien interessar a sectors amplis del professorat 
universitari, cursets sobre informiuica, que aleshores comenryava a utilitzar·se 
sislematicament, sobre recursos audiovisuals, sobre literatura i cultura catalana ... 
Els primers cursos especificament adreryals a professors universitaris s'anunciaren 
l'any 80 i progressivament van anar augmentant. El curs 81 ·82 s'organitzaren 24 
cursets. D'ells tres es referien a temes estadístics, sis a d iferents llenguatges 
infonnatics, un a les aplicacions del vídeo, un a tecniques d'expressió oral i la resta 
a temes tan variats com una presentació de la rcssonanc;a magnetica ¡una 
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introducció a ¡'economía de la salut. I el curs següent es va introduir una autentica 
novetat, cursets d'cstiu per a professors universitari s. La ¡ntenció basica deis 
cursets era combinar informacions d'ac lualitat sobre la propia disciplina amb 
coneixemcnts més generals sobre pedagogia, mctodes audioviduals i informatica. 

D'aquests diferents assajos el que va tenir més exit va ser el referent a la 
difusió de coneixements d'i nformatica entre els professors universitaris. L'exi, 
tenia faons cstrictament conjunturals ja que responia a la necessitat, ampliament 
sentida, de capacitar-se per poder rcspondre a l'expansió brusca de ['ús deis 
ordi nadors que es produí en aquells anys. Peró ¡' ICE es va esfor~ar a respondrc a 
aquesta necessitat de la millar manera possible, i en coHaboració amb el Centre 
d'Informatica de la Universitat va elaborar un "Pla general d'introducció a la 
infonnatica a la docencia de la UB" que amb una ajuda de l'empresa IBM es va 
aplicar durant uns anys amb excel-Ients resultats. 

Aquesta expansió de I'activitar de I' ICE ad~ada al professorat universitari va 
coincidir amb la gestió del rector Badia i del seu equipo el primer en ser elegit 
democraticament (1979). Pero a més en aquests anys hi ha una novetat, I' ICE no soIs 
entra en relació amb eJs professors O 8mb eJs departaments universitaris, també 
comen~a a col , laborar amb la Universitat com a instilució. Les raons van ser en part 
personals, jo mateix fonnava part de I'equip rectoral, pero sobretot eonjunturals. El 
creixement, més que rapid vertiginós, de l'alumnat i també del professorat situava en 
primer pla qüestions de pedagogia universitaria I alhora la impressió que l'aulonomia 
universitaria podía ser imminent obJigava a adonar-sc que la gestió universitaria 
implieava estudis i decisions que fins aleshores no havien estat tinguI en compte. 

Va ser en aquest temps que l'ICE, tal com queda dit en un altre capitol, en 
part amb subvencions rebudes de les Caixes, va emprendre alguns estudis d'interes 
per a la institució universitaria, tant pel que fa a I'eeonomia eom als resuJtats 
academics deis alumnes. Especialmenl popular i conflictiu va resullar l'anomenat 
"Informe Siguan" sobre alguns aspectes de I'admissió d'alumnes i del seu regim 
academic. Un inrorme elaborat a títol personal a petieió del rector, pero que 
evidentment no podia dissimular que qul el signava era director de l' ICE. 

En ¡'origen de I'informe hi havia la precupació peJ creixement tumultuós de 
l'aJumnal, tipic d'aquel1s anys, que desbordava tOles les previsions i no cal dir els 
recursos disponibles, i obligava a una improvisació continuada especialment en la 
contractació de nous professors. En aquestes circumslancies la proposta de J'ICE 
d' interessar-se per la qualitat de la docencia universitaria i les maneres de millorar
la va ser rebuda amb intereso I en resposta a aquest interes es va estabJir a l' ICE un 
deparlament específicament dedicat a les qüestions universitaries i es va posar al 
seu capdavant un professor universitari, el Dr. Miquel Angel Cuevas de la Facultat 
de Geologiques, i quan aquest va assumir la sots-di recció de \'ICE el seu lIoc va ser 
ocupat pel Or. Josep Barbosa de la Facultat de Quimiques. 

Una de les primercs tasques que va emprendre el nou departament va ser 
intentar aclarir a partir d' una enquesta fins a quin punt el professorat univcrsitari 
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sentia preoeupació per la manera com s'ensenyava í en quina mesura creia que es 
podía millorar. 

Els resultats de I'e nquesta es varen donar a coneixe r en un informe 
extraordim\riament interessant: Alabart, Bosch ¡Rodríguez. " Prob lemes i 
preocupacions pedagogiques del professorat de la Universitat de Barcelona". ICE. 
Informe 30. 1984 

L'any següent es varen aprovar definitivament els Estatuts de la Universitat 
de Barcelona i d'acord amb ells l'ICE va quedar integrat a la Oivisió de Ciendes 
de l'Educació juntament amb la Facultat de Pedagogia i les Escoles de Fonnació 
del Professorat. Amb aquesta integració la situaci6 de I'ICE en el conjunt 
universitari quedava cIaramcnt definida, amb la seguretat que I'JCE podria seguir 
portant a terme les funcions per a les quals havia estat creat, el perfeceionament 
deis professors en execici. Peró en canvi la tasca d'assessorar la Universitat sobre 
els seus propis problemcs pedagogics passava a correspondre a la Oivisió i no 
directament a I' ICE. De fel poe després es va crear un servei central de la 
Univcrsitat per ocupar-se d'aquesta qüestió i d 'altres que podien rclacionar-s'hi. 

De totes manercs el cert és que l'ICE no ha deixat d'ocupar-se de qacstions 
relatives a la docencia uni versitaria. I eom a prova d'aixo em limitaré a dos 
exemples signifi catius. Un d'ells fa refe rencia a ls mate rial s audiovisuals, i 
concretament als vídeos didactics. Abans he recordat la laSca pionera de l'ICE en 
aquest sentiL Recentment va patrocinar la realització d' un vídeo didactic sobre 
ecosistemes dirigit pel professor Manuel Ballesteros del DepaI1ament de Biologia 
Animal de la Facultat de Biologia. Un vídeo d'una alta qualitat tecn ica malgrat les 
difieultats de la seva realització, ja que en bona part imp li cava la gravació 
submarina, i el qual no té una finalilat merament divu lgativa, sinó que representa el 
seguiment grMie d'una invesligació. 

També en reladó amb e1s recursos audiovisual s el professor Barbosa va 
portar a termc (1989) un estudi sobre l'ús deIs vídeos a la Universitat de Barcelona 
i sobre I'opinió que aquest ús mercix als professors i als alumnes. 

Pcr allra banda I'ICE va patrocinar recentment una experiencia d'innovació 
educativa duta a tenne pel Departament d'Economia de la Facultat de Oret, que 
consistia a posar a punt i uti litzar un programa assistit per ord inador d'economia 
política. Simultaniament i com a complemcnt de l'experiencia es va real itzar un 
vídeo sobre " l'activitat económica" i es va adaptar una aula amb una maeropantal!a 
per projectar-Ia. 

Els dos exemples són significatius i són suficicnts per a demostrar que I'ICE 
segueix preocupat per la docencia un iversitaria . Peró són nornés dos exemples 
amats. El lema de la pedagogia dc I'ensenyamcnt universitari té, després deis grans 
canvis que han sofert les universitats, una gran acrualitat, i a molts paIsos i no sois 
aquí desperta una gran inquietud. No es tracta d'oferir solucions miraculoses que 
no existeixen, peró sí de fer una reflexió seriosa sobrc l'ensenyament universitari 
en el quadre de les noves funcions que la Universitat es veu obligada a assumi r. 



D'UNA REFORMA A L' ALTRA 



VICE I LES REFORMES 

L' ICE va ser funda! en un momen! en que s'estava preparnnt una reforma 
profunda del s istema educatiu espanyol i amb la finalitat explicita de col-laborar en 
aquesta reforma. 1 tal i que és cert que les i1-lusions que inicialment va despertar la 
LGE (Llei General d' Educació), promulgada I'any 1970, aviat es varen dilu ir 
també es cert que la reestructuració introduTda per la Llei es va mamenir, i per tan! 
que duran! molts anys ]'activitat de ¡' ICE va respondre als objectius marcats per la 
reforma. Uns anys després el ministre Maravall va anunciar una nova reforma que a 
diferencia de ¡' anterior va ser rebuda amb moh de recel ¡que rotjus! ara comenya a 
posar-se en practica. Peró ja fa un lemps que la perspectiva de la nova ordenació 
legal condiciona moltes activitats de I' ICE. 

Es pot dir per tant que en tot e[ transcurs de [a seva existencia I' ICE ha viseut 
en un clima de refonna, primer procurant fer realitat la que s' havia legislat i deprés 
co¡'¡aborant afer possib[e [a nova. Resulta natural dones que al final d ' aquest 
comentan sobre un quan de segle de vida de I' ICE em pregunli pel sentíl d' aquesta 
insistencia en la reforma. En quina mesura els objectius que es proposava la LGE es 
varen acabar complinl i en quina mesura es varen abandonar i per que? I en quina 
mesura la nova Hei és una prolongació d'aquests objectius a fi tes més ambiciases i en 
qui na mesura es propasa objeclius nous i diferenls deis que pretenia I' anterior? I 
quines esperances hi ha que tingui exil en aquells punts en que I'anterior va fracassar? 

Sé perfectament que són preguntes gens facil s de contestar i, en el límit, 
potser impossible, pero aixo no exc10u la necessitat de plantejarles. I confesso la 
meva decepció perque efectívament no s'hagin plantejat. Els discursos ofieials que 
varen envoltar l' anunei de la nova Llei i que pretenien justificar-la no feien 
referencia a I' experiencia anterior i als seus resultats, com si el fel d' haver estat 
promulgada la LGE durao! el regim anterior fas suficieo! per tal d' asseguar que la 
nova Llei partía de plantejaments IOlalmeo! nous. 1 quant a[ debat públic puc dir 
que en els Ilocs 00 es va produir, un d ' aquests !loes va ser Catalunya i jo vaig 
presidir la comissió que va organitzar i recollir el debat, les opinions expressades o 
eren descaradament gremialistes o eren d' una desesperant superficialitat. 1 el record 
de I' experiencia anterior seroblava talalmen! oblidat. coro si un quart de segle fas 
un lemps massa lIarg per a mantenir-lo a la memoria. 
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Una reforma continuada? 

Com que aquest no és el meu cas i estic justament embrancat a recopi lar la 
memoria de ]' ICE no tinc cap inconvenient a exposar la meya opinió. Cree que tanl 
la LOE com la Llei actual responen a un mate ix moviment de fans, la voluntat 
d'allargar el periode de ]'educació obligatoria i comú per a lota la població, un 
periode que la LGE va passar deis 14 als 16 anys i que la Llei actual prolonga fins 
als 18. Aquest allargament progressiu s'ha produi"t a tot5 cls paYsos d'Europa i no 
PO! atribuir-se per tan! al caprici d'uns govemants, sinó que ha d'estar determinat 
per la propia evolució de la societat. 

Pero per justificar que estigui aques! allargament planteja també problemes 
difici ls de resoldre, que són els problemes candenls del nostre sistema edueatiu, 
aquí i fora d'aquí. Com es pot combinar la unifonnitat d ' un sistema comu per a tots 
amb la ineludible diversitat deIs interessos i de les afeecions? Com es pot evitar 
l'augmenl del nombre i de la importancia deis fracassos que aquest alJargament 
necessa riament comporta? Com potenciar les formac ions professionals no 
universitaries per evitar que la unificació del s istema adreci la majoria de la 
població escolar cap a la Universitat? 

Hi ha per tant una innegable continuilat entre les dues lIeis separades per un 
interval de vint anys, i una innegable continuilat en els problemes que intenten 
resoldre, és per aixó que una reflexió sobre els camins assajals i els seus resultals 
ha de ser necessariament profilosa. Pero al hora lambé és cert que en el transcurs 
d'aquests anys ha canviat i ha variat el que la sodetat espera que sigui n els 
continguts de ¡'educadó, pensem per exemple en el paper creixent de la 
informAtica. I ha variat a més el context polític ¡social espanyol en el qual aquestes 
lIei s s'inseriuen. La LGE va ser promulgada encara en pIe regim fra nquista. 
Actualment Espanya es reconeix plurinacional i plurilingüe, esta estructurada en 
comunitats autónomes i forma par! de la Comunitat Económica Europea. I és 
natural que tot aixo es reflecteixi d'alguna manera en el seu sistcma educatiu. 

Intentaré resumir les meves impressions sobre aq uests punts de la manera 
més esearida possible, peró abans vull insi stir encara sobre la prolongació de 
I'escolaritat obligatoria ¡les seves raons. 

L'expansió de I'enseoyament unificat 

Durant el segle XIX a tols els palsos d'Europa l' educació de la pobladó es 
generalitza j es sistematitza. Pero es tracta d'una educadó organitzada en dos 
sistemes paral'lels: I'educació primaria, que ha d'arribar a la totalitat de la població 
i que acaba bastant aviat, com a maxim als 12 anys, i l'ensenyament que s'ofereix 
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als qui aspiren a ingressar a la Universitat, que a cada país rep un norn propi i entre 
nosaltres s' anomena batxillerat. Els dos sistemes són independents, es cursen en 
centres diferents i els seus ensenyants són també diferents. Els de I'escola primaria 
5ón mest res sort its de l ' Escola Norma l i els del batxillerat s6n Ilicenciats 
universitaris. 1 com que el batxillerat comenya en una edat, 12 any5 
aproximadament, en la qual ja ha acabat I'ensenyament primad tampoc no 
interfereixen en el temps. 

Poe a poc peró es va produir un doble desplayament, Molts lIocs de treball 
no universitari exigien cada vegada més uns coneixements que desborda ven 
I'ensenyament primari tradicional , limitat aquesl a I'adquisició de la lectura i 
l'escriptura. I al hora l' entrada en el batxillerat demanava una preparació previa que 
podia comenyar un any o dos abans. És a dir que la decisi6 que un al um ne pogués 
aspirar a arribar a la Universitat s' havia de prendre ja cap als deu anys, i des 
d'aquell moment la divisió entre els escolars era practicament irreversible. Al 
tombant del segle els educadors amb ideologia radical proposaven ¡"'escala única", 
i tOl i que aquesla proposta s'adreyava en primer lIoc contra la distinció entre 
escales publiques i privades i entre religioses ¡Jaiques, pretenia abolir també 
aquesta diferenciació en els plans d'estudi. 

La revolució russa, que va desmuntar tOI el sistema tradicional 
d'ensenyament després de moltes osciJ·lacions, va acabar establint un sistema 
estrictament academic pero comú per a tota la població. I a Catalunya duram la 
Guerra Civ il el CENU (Comite de l' Escola Nova Unificada) va redactar un pla 
estrictament sobre aquestes línies, que si bé és veritat que mai no va arribar a 
aplicar-se demostra que la unificació era una preocupació real. Anys despres, 
acabada I'ultima gran guerra i en un moment en que a Franya el Partit Comunista 
frances tenia certa influencia en el Ministeri d'Educaci6, es va propasar el Pla 
Langevin- Walon el qual entre aJtres coses proposava la unificació deis programes 
fins als 14 anys. La proposta, molt elaborada i justificada, no tenia cap possibilitat 
de ser acceptada, ja que scmblava implicar rebaixar d'alguna manera el nivell del 
Baccalaureat frances en la seva primera etapa, una perspectiva que ni el s 
intel·lectuals més a I'esquerra estaven disposats a contemplar. De manera que la 
unificació es va limitar als paisos que acabada la guerra varen entrar en l'órbita 
sovietica. 

Pero poe després va trobar a ltres patrons. A la decada deis seixanta la 
UNESCO es va fer carrec d'assessorar i d'ajudar molts paIsos escassament 
desenvolupats a millorar els seus sistemes educatius, en uns casos eren paisos que 
acabaven d'arribar a la independencia, en d'altres, paTsos amb deficits cronics. J a 
tot arreu els planificadors de la UNESCO reeomanaven un sistema unificat, perque 
efectivament era el sistema més Jogic, i perque es tractava de pai"sos en que la 
tradició de J'ensenyament secundari era molt minsa. 

No es un secret per a ningu que els principals responsables de la reforma 
Vi ll ar concretada en la LGE -Diez Hochleiner, Blat Gimeno ... procedien dels 
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organs de programació de la VNESCO, i aixo explica el perque, tal i que en el 
regim franquista, Espanya adoptés un sistema educatiu que, si més no en aquest 
punt, era el més avanc;at de I'occident europeu. No per massa temps pero. A panir 
del maig del 69 a tata Europa es succei"ren les reformes educatives i tal i que fos 
utilitzant f6rmu les diferents, totes anaven en la maleixa direcció, unificar e l sistema 
educatiu fins ala ' 4 anys i fins ¡tal més eolia, fi ns als 16. Aixó és el que ara es 
pretén amb la nova reforma. 

Les raons i les dificultats 

Les raons per a la prolongació són cIares. En una soc ietat primitiva i poc 
evolucionada la necessitat de coneixements d 'ordre general transmesos per , 'esco la 
és mínima i la preparació per al trebalJ es fa en el mateix excrc ici professional. En 
una societat com la nostra. altament evoluc ionada i tecni ficada, la necessilat 
d' infonnació previa es molt alta i l'exerciei professional req uereix una preparadó 
academica previa que tendeix a ser cada vegada mes llarga. Si aquesta societat té a 
més a més una ideologia dem ocratica ha d'esfor~ar-se a oferír als seus membres 
una eerla igualtat d'oportunitats educatives, i aixó vol dir eixamplar el maxim 
possible les possibil itats d'elecció. Pero si les raoos de l'allargament s6n ciares 
tamoo ho són el s problemes que comporta. 

Un ensenyament comú pcr a tOIS fins a una determinada edat no pot voler di r 
un ensenyamenl absolulament identic. Cal ten ir en compte per comen~ar que les 
aptituds i els gustos no són identics. Un alumne pot interessar-se sobretot per la 
música i un altre per les matematiques. Davant d'aquesta diversitat podem dir que 
les dues materies són importants i que, si més no durant uos anys, les dues han de 
figurar en el pla d'estudis. Més endavant podem dir que cal dosificar-les i pennetre 
al qui s ' interessa més per la música que hi dediqui més temps, es a dir introduir una 
certa optativitat. Pero si un alumne es vol dedicar profess ionalment a la música 
caldra oferir-Ii aviat la possibil itat que, seguint un ensenyament general, pugui 
dedicar-se intensament a la scva preparadó musical, per exemple organ itzant un 
batxillerat amb preponderancia musical. No es tracta sois, per tant, que els gustos 
siguin diferents, sinó que les preparacions professionals s6n també diferents i s'han 
de diferenciar aviar. Cal establir dones un sistema que combini en els programes la 
unitat i la varietat, I'obligatorietat i I'optativitat. Cosa que no es gens fae il. 

No es racil no tan soIs per la dificultar intrínseca d'organirzar I'optativitat, 
sinó perque segons les aetivitats professionals hi ha la necessitat de comenyar la 
seva preparació específica més aviat o mes tard. Per a un alumne de 14 anys, que 
dos anys més tard s'estara preparant per ser montador electricista, ja és hora que el 
contingut de la seva fonnaci6 s'oríenti en aquesta direcció, mentre que si el seu 
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camí és ingressar a la Universitat i no ha decidit encara en quina facu ltat estudiara, 
el seu pla d'estudis pot incloure materies de tipus mol! més general. No ins isteixo 
en aquest comentari perque és facil imaginar la dificulta! de proposar un curriculum 
discretament racional que mantigui obertes un maxim de possibilitats durant tot el 
període de I'ensenyament obligatori. L'optativitat ajuda a simplificar el problema, 
pero I'optativitat no pot ser ¡¡'limitada i té a més el perill evident, si se n'abusa, 
d'afavorir la superficialitat i la incoherencia. 

A aquesta dificultat basica se n' hi afegeix una altra no menys greu. Una cosa 
és que el sistema escolar ofereixi un maxim d'oportunitats educativcs i una a llra 
que 1015 els alumnes estigu in capacitats per a aprofitar·les, o facin l'esfon;: necessari 
per aprofitar·les. En qual sevol moment I'aprofitament d'un alumne en una materia 
poI ser insuficient per a pennetre·1i aprofitar els ensenyaments d' una nova etapa, i 
insuficent alhora per a mantenir el ritme deis seus companys de grupo Davant 
d'aquest fet es poden proposar diferents solucions. Es pot organitzar la classe d'una 
manera més flexible de manera que penneti ritmes diferents, es pot ajudar l'aJumne 
amb dificultats a compensar el seu deficit i, en darrer tenne, es poI propasar que 
allargui el procés repetint un curs o fins i tOI dos . Pero si ni aixi es pot compensar el 
deficit cal trobar a l'alumne una sortida latera l, algun lipus de preparac ió més al seu 
abast, i si no, haura de deixar el sistema. 

En els paIsos socialistes el s istema educatiu un ic s'acompanyava d' una 
selecció sistematica en cada un deis seus escalons, una selecció que, en darrer 
teme, es justificava en funció de les necessitats del mercat de trebal!. Des que 
ingressaven a I'escola primaria els alumnes sabien que, en un nombre arrodonit, 
soIs un deu per cent podien aspirar a entrar un d ia a la Universitat, ja que es 
cons iderava que la societat requería un deu per cent de titul ats uni versitaris. I 
aquest deu per ce nt serien, evidentent , els millors classificats. 1 raonaments 
semblants s'utilitzaven a cada cicle de l' ensenyament. 

En els pa'isos occídentals on la reforma es va introduir en nom de la 
democracia i la justída social, peró mantenint els principis de la societat liberal, la 
igualtat d'oportunitats s' ha entes més avía! com el dret de mantenir totes les 
opcions fins al darrer moment, el dret de !othom d'arribar a ingressar a la 
Un iversi tat, i qualsevol sclecció previa tendeix a considerar·se com una injusticia o 
com una conlradicció amb el sistema. Aixo obliga a una constant ambígOitat en e l 
redacta! de les Beis, les quals multipliquen les referencies a les possíbilitats de 
mantenir tots cls alumnes a I'interior del sistema i scmblen pretendre que ningú no 
l'abandoni, quan de fet ho accepten implícitament. I aixo succeeix en una socielat 
en la qual ¡'exit escolar és essencial per decidir les posteriors oportunitats 
professionals, i que per tan! dóna un significa! extraordinari al "fracas escolar". 
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La saturació de les universitats 

La prolongac ió de ]'ensenyament comú ha t ingul al seu torn unes 
conseqüenc ies importants per a les univers itats, ja que no soIs ha augmentat el 
nom bre deis qui aspiren a ingressar a la Uni versitat sinó el deis qui efectivement hi 
ingressen. Entre el nombre d'estudiants uni versitaris de la decada deIs cinquanta i 
el nombre actual la diferencia es extraordinaria, i es POI parlar d'una veritable 
explosió de l'ensenyament universitari que posa en qüestió la seva qualitat i fins i 
tOI el seu significat. 

Resulta evidentment absurd que la proporció de la població que estudia a la 
Universitat sigui molt superior a les necessitats de ti tulats universitaris que té la 
societat, i la constalació d'aquest absurd porta a tots els paisos a fer esfor~os per 
prestigiar les formacions professionals no universitaries, especialmem les de nivell 
mitja. Aquest esforc és especialment important entre nosaltres, perque aquestes 
fonnacions en molts casos no és que calgui prestigiar-les, és que senzillament no 
existeixen. La LOE, la Uei ViJlar, era molt explícita en aquest pum, i multiplicava 
les proposles per mi llorar la formació profcssional a di ferents nivells. Els resultalS 
han estat practicament nuls . I es pot témer que la nova Llei que lambé insi steix en 
aquesl pum no tingui millor sort. 

Les responsabilitats són de l' Admini stració pública evidentment, pero també 
del conjunt de la societal instal'lada en els seus prej udicis. No soIs les formacions 
professionals curtes ¡ no universilaries no tenen prestigi, sinó que s'exerceix una 
clara pressió perqué cada vegada més fonnacions professional s es converteixin en 
universi taries i ringuío programes de cinc anys. Sembla que sois una carrera 
universitaria de cinc anys asseguri respectabilitat. 

El professorat de I'ensenyament secundari 

I encara un darrer punt sobre la prolongació de ]'escolarital. La LGE va 
unificar el final de I'ensenyament primari i la primera par! del batxillerat, el que 
aleshores s'anomenava batxillerat elemental, en un nou mOdul anomenat el segon 
cicle de I'EGB. Abans de la Llei els professors d'ensenyament primari eren mestres 
sortits de l'Escola Normal i el s ensenyants del batxillerat elemental eren lIiccnciats 
universitaris am b alguna especialitat. El nou cicle demanava un nou ti pus de 
professor que la Llei no detallava com es formaria. tot i que scmblava que una bona 
part de la responsabilitat recauria sobre els ICE. Com és sabut les discussions sobre 
el tema no arribaren a enlloc, i els mestrcs en exerci ci es varen capacitar per 
impartir el nou cicle amb uns cursets formularis, i en compensació, a les oposicions 
per a l' ingrés al magisteri s'admeteren també lIicenciats universitari s. Una solució 



O'una rcfonna a I'altrn 127 

per salvar les aparences que va deixar intacte el problema, i no és per casualitat que 
el segon cicle de I'EGS hagi estat I'elernent més nuix del nostre sistema educatiu. 

I el més greu és que la nova L1ei planteja el mate ix problema, i encara 
agreujat pcrque es refe re ix a una etapa més extensa i a una edat posterior. 
Explícitament la Llei enuncia que per atendre aquesta etapa es crearan uns centres 
especifics atesos per un professorat degudament preparat per a aquesta tasca. 
Aquest s pro fesso rs hauran de tenir una preparació un iversitaria en un camp 
determinat corresponent a Parea en la qual exerciran I'ensenyament i no ser 
especialistes en una sola materia, hauran de ser capa¡¡;os d'ensenyar historia, i no 
soIs especialistes en história medieval, o d'ensenyar ciencies naturals, i no sois 
química analitica. 1 també hauran de rebre una certa preparació pedagógica. 

Com s'organitza aquest ensenyament i quina institució se'n fa carrec és la 
vella qUestió que arrosseguem des de la promulgaci6 de la LGE. 

En realitat la sol uci6 no sembla dific il de proposar. Cal establir un institut 
univers itari encarregat justament d 'aquesta comesa: forma r professo rs 
d' ensenyament secundario Un institut que estara en estreta relaci6 amb la Facultat 
de Pedagogia i amb les Escoles de Magisteri, i eventualment es constitui ra amb 
totes elles una nova institució docen!. Pero un institut que alhora ha de treba1lar en 
col-laboració estreta amb les facultats de Ciencies i de L1elres per impartir les 
materi es objecte de l' ensenyament. Exemples estrangers en aquest sentlt no en 
falten, a Alcmanya hi ha instituts d'aquest tipus per a fonnar el professorat de 
I'ensenyament mitja des de comen'Yaments de segle, i a Fran~a després de vencer 
molts obstacles els acaben d' inventar. 

Els receIs entre nosal tres són ben coneguts. Les facultats de Ciencies i de 
Lletres responsables d'organitzar els programes de les diferents Il icenciatures de les 
quaIs es nodreix el professorat d'ensenyament mitja són rcacies a considerar que 
per a I'ensenyament faci falta algun tipus de preparació especifica. En realitat són 
reacies a assabentar·se que una bona part deIs seus alumnes es dedicara després a 
I'ensenyament, i consideren que la seva vocació és preparar investigadors altament 
especialitzats. J són per tant contraris a organ itzar els seus programes en funció de 
la preparació de docents. Peró alhora reaccionen amb ind ignac ió davan! de 
qualsevol insinuació que una lIicenciatura especialitzada no és la millor preparaci6 
per a dedicar-se a !'ensenyament, j consideren que qualscvol insinuació en aquest 
sent i! és un atac a les oportunitats professionals deis seus alumnes. I les Escoles de 
Magisteri per la seva banda asseguren que elles poden i han de fer-se carrcc de la 
preparació deis ensenyants de tots els nivells, i que cal soIs que se' ls ofereixin els 
mitjans adequats. Una afirmació que sois té sentit si per mitjans adequats s'cntén 
una transfonnació total de la scva estructura actual. 

Cal suposar que acabara imposant-se el sentir comú, peró no n'acabo d'estar 
ben segur. En tot cas és evident que en aquest tema portem ja vint anys de retard, 
vi nt anys durant els quals s' han coben les aparences amb el CAP i ens ha tocat als 
ICE la poc brillant tasca d'organitzar-Io. I ja és hora que aixo s'acabi. 
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Velles i noves necessitats 

En repassar les activ itats de \'ICE he recardat els nostres esforyos per 
atendre certs aspectes de I'educació tradicionalment desatesos, en primer !loe la 
fonnació de la sensibilitat i de la creativitat estetiques, tan! en la plistica com en la 
música. Pero ni I'aplicació de la LG E ha canviat la si luació en aquesl camp ni els 
nostres esfon;:os han ¡ingul gaire conseqilencies. Suposo dones que la nova L1ei 
tampoc no canviara la situadó en aquest punl. I vu ll solamen! fer constar que em 
sembla una mancanya importan! del nostre sistema educatiu. 

Si la fonnació artistica, com la preparadó fisica i esportiva són mancances 
trad ic ionals de la nostra educació , altres mancances resulten de la dificultat 
d'adaptar·se a les noves circumstimcies de la nostra societat. En el curs del meu 
comentari a I' activitat de J'ICE n' he esmentades algu nes. Una primera i moh 
evident és l'omnipresencia de la informittica i per tant la necessitat d'ensenyar als 
adults de dema a ulililzar i a aprofitar les eincs que la infonn¡itica posa a la nostra 
disposició. I la discussió sobre quina és la millor manera d'introduir la informatica 
a I'ensenyament sembla que encara durara anys. Abans he tingut ocasió d'exposar 
la meya opinió sobre el tema. En tot cas sembla evident que durant els propers anys 
seril un tema de plena actualitat i no sem bla que es pugui proposar una reforma 
sense endinsar-se decididament en aquest tema. 

Una alt ra ex igencia de la soc ietat de dema és el domini de Ilengües 
estrangeres que fan possíble la comunicac ió en espa is p luri naci onals i 
pluriculturals. cada vegada més amplis i detenninants. Aconscguir que els alumnes 
en acabar el període de l'escolaritat obligatoria siguin capa~os d'utilitzar una i si és 
possi bJe dues lIengües a més de la seva lI engua familiar, és un altre dei s grans 
reptes del sistema educati u en els nostres dies. Problema complicat per a nosaltres 
pel fel que la població escolar de Catalunya té en part la Ilengua catalana i en part 
la Ilengua castellana com a primera lIengua i per tant, que I'adquisició de lIengiles 
estrangeres s' afegeix a I' aprenentatge preví d'una segona !lengua, castella o eatala 
segons els casos. 

Una Espanya pluricultural i plurilingüe 

Acabo de recordar que I'educació ha de tenir en compte els canvis que es 
produeixen en el conjunt de la societat. Pero entre nosaltres, i des de la darrera 
reforma, s' han produH també canvis polítics que d'alguna manera han d'afectar 
l'organi¡zació i els continguts del sistema educatiu, i que una reforma no pOI deixar 
de teni r en compte. 

A partir de la transició i d'aeord am b el text de l'actual Constitució, Espanya 
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és una societat democratica i per tan! pl uralista i respectuosa amb les diferencies, j 

també reconeix el seu cankter plurinacional i plurilingüe. Faré referencia primer a 
aquest reconeixement, i deixaré per a més endavant les implicacions d ' una 
ideología democratica per a l'educació. 

Una primera conseqüe ncia del reconeixement de la diversilat ha estat 
I'eslructuració del leITitori espanyol en setze comunitats aulónomes cada una amb 
un cert itmbit de poders legislatius i executius. Sis d'aquestes comunitats tenen 
competencies plenes so bre I'adm inistració de l sistema educat iu i, en alguna 
mesura. també sobre la seva organització. En aquestes sis comunitats viuen i reben 
la seva educació més de la meilal deis escolars del conjunt de l'Esta! espanyol. 
Semblaria natural que una part important de la nova Llei es dediqués a descriure el 
nivel! d'obligatorietat de les seves prescipcions per a les diferentes autoritats, i els 
mecanismes per a assegurar la seva col'laboració, pero la veritat és que la L1ei és 
extraordimtriament discreta en aquest aspecte. El fel és encara més sorprenent si es 
té en compte que tot fa pensar que en un futur próx im totes [es comunitats 
aUlonomes tindran competéncies sobre el sistema educat iu. l és presumible que 
amb el pas del temps es produeixin diferenciacions cada vegada més fortes, que no 
han de ser necessilriament dolentes, pero que sembla que valdria la pena preveure i 
trobar solucions politiques per orientar-les. 

Pero el reconeixement de la varietat ha de tenir conseqüencies sobre els 
continguts de l 'educac ió i no so is sobre la seva administració. Ha de tenir 
conseqüencies sobre la imatge que dóna d'Espanya als futurs ciutadans de l'Estat. 

Seria absurd negar que els llibres de text han canviat en aquest sentit, peró 
tampoc no podem assegurar que el canvi sigui suficient i quina direcció segueix. [ a 
certes aulonomies s'afegeixen als plans d'estudis assignatures dedicades a la propia 
identitat coHectiva, que de vegades no coincideixen amb c[s textos espanyols i de 
vegades els substitueixen. No és, malgrat tot, massa sorprenent. En el pensament 
cOnlemporani velem que coexisteixen un nacionalisme espanyol tradicional, tOI l 
que sigui mol! suavitzat, i uns nacionalismes "periferics" més o menys radicals. I 
malgrat que la Constitució utiJitza fónnu les que amparen i combinen els dos punts 
de vista, i la practica política assegura la seva convivencia, la verilal és que no hi ha 
una teoria inteHectual en la base de les afirmacions constituc ionals d 'Espanya com 
una nació composta per regions i nacionalitats. No és estrany dones que els llibres 
de text no la retlecteixin. Peró en tol cas el que em sembla evidcnt és que en aqucst 
sentil més que en cap altre el [utur es forja a ['escala. 

El reconeixement de la divershat no és l'únic canvi polític important deis 
darrers vint anys, la integració a Europa no té menys importancia, i aixo també 
hauria de repercutir en el sistema educatiu. 

En primer lIoc i quant a I'admi nistració de I'educació, de la mateixa manera 
que fa un moment deia que ja no es l'Esta! l'única autoritat en materia d'educació i 
que ha de coordi nar la seva gestió amb la de les comunitalS autonomes, ara podem 
afegir que ha de coordi nar-la també amb el conjunt deIs palsos de la Comunita1. 
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Cada vegada resultara més dificil propasar una organització de I'ensenyament 
diferent o aposada a [es deis altres pai'sos. Peró també en la dimensió europea, més 
importan! encara que les qüestions administratives ha seran les ideológiques. Quina 
imatge d' Europa donarem als naslres escolars? Quins sentiments de pertanyer a 
Europa els intentarem inculcar? Ara que cls acords de Maastrich despenen tota 
mena de recels es multipliquen le s acusac ions cont ra una política europea 
estrictament economica, que ha oblidat enfonir els lla90s culturals i la solidaritat 
profunda entre els europeus, una solidaritat que ha de comenyar per la solidaritat 
historica. Pero aquesta solidaritat és a I'escala on s' ha de forjar i la ven tal es que 
fins ara pni:ct icame nt a 101S els paIsos europeus l'ensenya ment esta basal 
simplement en el nacionalismc. Sois el dia que els europeus aprenguin a l'cscola 
que són europeus es podra pensar que Europa té un fulur. 

Una educació per a la democracia 

Vivim en una societat democralica que garanteix uns drets fonamentals 
mínims, respecta les diferenc ies d 'opin ió i estableix un sis tema per elegir 
pacificament els seus dirigenls d'acord amb la volunlat de la majoria. I l'escola no 
sois respecta aqucsts principis sinó que procura inculcar-los als seus alumncs. Si 
més no en l'aspecle més lacilment controlable, el contingut deIs IIibres de lex!, és 
evident que s'ha produil un canvi substancial respecte a I'etapa política anterior. 
Que aquest ensenyament sigui suficient per a manten ir la iHusió per la democracia 
i per a immunitzar enfront de qualsevol temptació totalitari a no és de toles maneres 
segur. Es possible que la democracia exigeixi un cert entrenament actiu que hauria 
de comen9ar a ¡'escala. En aquest sentit he de recordar I'experiencia que duguerem 
a tenne a ¡'ICE sobre democracia escolar, un tema que era molt popu lar ara fa uns 
anys i que curiosament ha deixat d'interessar ara que tenim un regim democratic. 

L'educació per a un món solidari 

Peró ser demócrata no sois vol dir ser conscient deis propis drets i reclamar 
el seu exercici , vol dir també reconcixer la propia responsabil itat en els afers 
coHectius ¡ en darrer tenne en aquelIs que afecten tots els homes. Vivim en un món 
escindít pcr diferencies i contradiccions, i també pcr desequilibris sagnant<; entre 
pai"sos rícs i pa"isos pobres, desequilibris injustos i a la ltarga explosius. El s alumnes 
del nostre temps han d'assabentar-se d'aquests desequilibris i adonar-se que, en 
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alguna mesura, to15 en som responsables i a 10lS ens correspon procurar eliminar· 
los. L'escola té molles maneres de desvetllar aquesta responsabilitat, i una d'elles 
és el programa LlNGUAPAX al qual varem dedicar un Seminari de Sitges ¡del 
qual aclualment es porta a terme a Cata lunya un assa ig experimental en un 
col·lecti u d'escoles associades a la UNESCO. 

Qualsevol programa de sensibilització a injustícies llunyanes corre el perill 
de quedar· se en mera informació intel ·l ectual. Sobrelot en una epoca en que la 
sobreabundancia d' infonnació escrita i visual, pels diaris i la TV, sobre cata.strofes 
de tota mena acaba per banalitzar el dolor i la miseria deis aJtres. L'educació ha de 
basar·se en alguna cosa més concreta i més directament experimentable. I no cal 
anar gai re lluny per trobar en el nostre propi conlexl exemples de marginació i de 
miseria: barris degradats de les grans dutats, habitatges de gitanos, immigran15 del 
Marroc O d' África centraL, són una exceHent moslra i ocasió perque els alumnes 
aprenguin a acceptar les diferencies i a demosrtrar amb fets la solidaritat. 

Insisteixo en el tema deis immigrants perque en ells la diferencia és mol! 
visible i el ri sc del rebuig social mo lt fort. 1 també perque en el futu r proper 
previsiblement augmentaran. Peró sobretot perque d ' immigrants se'n poden trabar 
a la mateixa escola, compartint la mateixa aula. A molts pai"sos de la Comunitat 
europea els estrangers representen el 10% de la població escolar, i a certes regions 
representen el 25 i el 30%. Entre nosaltres aquesta tendencia tan sois ha comenyat, 
peró previsiblement aviat arribarem a aquestes xifres . 1 aixó no sois obliga a fer de 
I'aula una escola de convivencia si nó que encara més enlla, ens invita a replantejar· 
nos els objectius del sistema educatiu. En quina mesura ens podem proposar com a 
objectiu exclusivament la integrac ió deis forasters? 1, en qu ina mes ura hem 
d'admetre la possibilitat d'una societat oberta i pluricultural? 

Per mi no hi ha cap dupte que aquest sera un altre deis grans debats 
educatius deis temps que s'acosten. 1 cal reconeixer que estem poc preparats per a 
aquest debat. Parlant des de \'ICE i malgrat que varem dedicar al tema un Seminari 
de Sitges haig de reconeixer amb vergonya que fi ns ara no hem fet res de seriós en 
aquest sentit. Una proposta de recerca és encara nornés un projecte. 

Una educació per a un món més habitable 

Si ['esco la deis nostres d ies ha de descobrir als seus alumnes la seva 
responsabilitat enfront deis problernes g1obals, al costat de la solidaritat entre 1015 
els homes hi ha un segon tema igualment ineludible, la progressiva degradadó del 
medi ambient com a resultat del mal ús del progrés tecnic. Una degradació que 
rebaixa la qualitat de vida de tots i que a la Ilarga amena~a la propia existencia del 
genere hum a. L' única esperan~a que tcnim de conjurar aq uest perill és que les 
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generacions que ens succeiran, i pcr tant els escolars actuals, assumeixin, cadascu 
segons les sevcs possibilitats, la tasca de rectificar agues! mal ús. 1 perque aixó 
succeeixi el paper de ]'cscola és fonamental. Sobre aques! pun! si que pue dir que a 
]' ICE hem posat el nastre gra de sorra. Pero haig de fer constar la meya sorpresa 
que els responsables -a tots els nivells- de I'ed ucació siguin tan roe sensibles a 
aquesta preocupació que hauria de ser prioritaria. 

Coloró 

Potser, arri ba! aquí, el lector pensi que sí que tine raó, que en el nostre lemps 
l'escola hauria de respondre a totes aquestes exigencies, pero que la capacita! deIs 
me~ares i fins i tO( la del sistema educatiu en el seu eoojun! és limitada, ¡que 
tampoc no es poden demanar miracles. 1 jo hi estaré d'acord. 

En societats més primitives que la nostra i tins fa no gaire temps la famUia 
era suficient per a assegurar I'educació social i la preparació professional deis seus 
membrcs, i només en ccrts casos i per a certes materies s'apel'lava a institucions 
espedal itzades. La generalització de ¡'escala com a institució universal és del segle 
XIX, i va respondre a una ideologia i a unes circum stanc ies socials determinades. I 
és probable que l'exi t ini cial de I'escola a sat isfe r-Ies hag i engcndrat unes 
esperances excessives, i que ¡'escala estigui arribant al lím it de les seves 
possibilitats. No seríem els primers a creure-ho. Els [caries de la mort de I'escola 
deien que la institució escol ar havia entrat definitivament en crisi ¡que estava a 
puní de ser substitu"ida per una educació infonnal i expontania oferta directament 
per la sodetat. 

Pero temo molt que si en un fulur proxim, digucm en el segle del qua! som a 
les portes, I'escola entra en crisi sera per una raó més propera i més senzilla. 

L'cxpansió de ,'cducació escolar durant el segle XIX va coincidir amb el 
maxim prestigi de la fu nció del mestre. És cert que en una societat en gran part 
agrícola i camperola, dedicar-se al magisteri era la manera més clara i més a ,'abast 
de tothom d 'ascendir sacialment per I'estudi. Peró el prestigi del mestre tenia a més 
una raó més profunda, i era l'estricta correspondencia entre els ideals de la societat, 
el seu sistema de valors, i la lasca del mestre. I per aquesta correspondencia es 
podia parlar d' una vocació docent. El mestre creia sinccrament que si feia bé la 
seva feina , s i cnsenyava i aconseguia educar el s seus alumncs, la societat 
funcionaria millar, seria més honesta, més justa i més democnhica. I perque ai xi ho 
creia s' hi podia entregar amb U'lusió i sentir-se' n gratificat. I la societat en conjunt 
tambC ha creia així i es solidaritzava amb la seva lasca fins i tOI si el pagaya poco 

Avui aquesta correspondencia és mol! mes minsa i la tasca d'ensenyar s'ha 
convertit en una feina com qualsevol altra, no pas més ben pagada i, per tant, 
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escassament atractiva. Aquesl és, si no m'equivoco, el gran problema de I'educació 
en els remps que vénen, el fe l que cada vegada sigui més dificil trobar ensenyants 
iHusionats amb la seva tasca. I sense ensenyanls rotes les reformes es queden en 
paraules. 

Refer,mcies: 

- La educación en ~spana. Bases para una política educativa. Ministerio de F.due3ciÓn y Ciencia. 
Madrid 1969 (254 pag.) 

- Document-informe del dcbat sobre la refonna educativa. Gencralitat de Catalunya. Departament 
d'Enscnyllment. Barcelona 1988 (64 pag.) 
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LES PUBLICACIONS DE VICE 

Un institul universitari d'ensenyament i investigació produe ix materials 
escrits de diferents tipus, tanl per a donar suport a I'ensenyament com per a donar a 
conéixer els resultats de les seves recerques, uns textos que necessiten ser di fosos i 
per lan! publ icats. Des del comenyament de la vida de [' IC E els quí en fonnavem 
part estavem decidits a potenciar aques! aspecte de la seva activitat, i amb diferents 
alternatives aquesta decisió s' ha mantingut fios avui . 1 pue afegi r també que 
estavem igualment decidits a no caure en la ¡l'[lISió, en que van caure molts ICE, 
d'editar una revista de "prest igi", cosa no gaire dificil en el si de la institutució 
uni versitaria pero a la llarga i en molts casos perfectament inútil. 

Actualment hi ha tecniques que faci li ten extraordinariament la reproducció i 
la multiplicació deis textos escrits, pero el veritable problema és la seva difusió. 
Les solucions que es poden proposar són moh variades i van des de la di stribució 
directa ¡gratuIta feta pel mateix Inslitut a les persones interessades, fins a la cessi6 
del tex! a una editora comercial perque el tranfonni en Ilibre i l'introdueixi en cls 
circuits comercials, passant per moltes fónnules intermitges. En el transcurs de la 
historia de I' ICE les hem provades totes i hem arribat a descobrir que tates tenen 
avantatges i inconven ients, i que cal optar per un cert eclecticisme. 

la el primer any de func ionament de l'ICE varem d ifondre les l10stres 
primeres produccions senziIJament mult icopiades, i així ho varem seguir fen l 
durant un temps. Aquestes primeres producc ions eren infonnes d'investigacions en 
curs, materials per a cursets o col·leccions de dades i informacions de diferents 
tipus. Heus ad una relació d'aquests primers informes: 

Peró també en aq uell s primers anys, quan varem disposar de textos més 
consistents i d'un interes més general els varem cedir a ed itorials privades per a 
convertir-los en !libres incorporats als seus catalegs. L'editorial TEIDE es va fer 
carrec de publicar els resultats d' una de les primeres investigacions i deis textos 
presentats al primer i al segon seminari sobre "Educaci ó i llengua" 

- Cogestión en la Escuela. Teide 1975 
- Bilingilismo y educación en Catalunya. Teide. 1975 
- Bilingüisme i edu.caciÓ. Teide 1976 
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L'cditorial DOPESA es va fer carree d'una altra investigació: 
- El precio de la enseñanza en Espa110. Dopcsa 

J ['editorial CEAC deis papers de cinc scminaris: 
- Bilingüismo y biculturalismo. Ceae. 

Amb el temps i a mesura que milloraven els nostres mitjans varem voler 
millorar també la qualilat de les nostres publicacions. A partir de els informes ja 
ere n impresos, i tenien un formal uniforme i un d isseny propi, i els scguíem 
distribu int directament la qua] cosa implicava I'ex istencia d 'un petit servei de 
publicacions. 

L'any 1978 el Servei de Publicacions de la Universitat es va reorganitzar i 
Sala la direcció de va comen~ar una forta expansió. de manera que es va fer carree 
de la publicació i la distribuc ió de bona part de les nestres produccions. Els acords 
de coHaboració eren complicats en I'aspecte economic. en la practica gens mcils 
de controlar, i causa de freqüents mals de cap. Pero el nombre de publicacions va 
augmentar, la presentació deI s volums es va fer més atractiva i la difusió també va 
augmentar. 

L'any 1982 el Servei de Publ icacions va entrar en crisi i el seu funcionament 
es va anar degrada nt progress ivament fins a arribar a ser inoperant. Una 
eircumstancia desgraciada per a nosaltres, ja que en aquells anys I' ICE tenia una 
gran aetivitat i tenia per tant la necessitat de publ icar. El nostre Servei de 
Publ icaeions va haver de compensar aquesta crisi del Servei Universitari de 
Publicacions amb un gran esfon;: que reeaigué en primer 110<': sobre qui aJeshores 
era el seu responsable, Josep Vila. 

Malgrat l'ajut que varen representar les primeres computadores i els 
programes d'autoedició I'esforc per tal d'assegurar des de I' ICE la produeció i no 
diguem la diSlribuei6 resultava excessiu, i avial calgué procurar acords amb 
editorials privarles disposades a publicar i comcreialitzar les nostres produecions. 

El pri mer assaig inicial l'any 1984 es feu amb l'editorial PPU. L'any 1990 es 
varen comen¡;ar les coedieions amb l'editorial Horsori que encara contin uen. 
Posteriorment sthi ha afegi! la coHaboracio amb I'editorial Graó. 

La col'laboració amb I'editorial Horso ri es concreta en una 
eoHeeció:"Cuadernos de Educación" de la qua! flns al moment en que s'ceriu 
aquest comentatri s'han publical els volums següents: 

Laura Pla. Enseñar y aprender inglés 
Juana M.Sancho. Los profesore~; y el curriculum 
Angel Marzo, Josep M.Figueres. Educación de adultos. Siluación actual y 

perspeclivas 
Luis del Carmen, Teresa Mauri, Isabel Solé, Antoni Zabala. "El currículum 

en el centro educativo" 
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Daniel Gil , Jaime Carrascosa, Caries Furió, Joaqu im M.Torregrosa. "La 
enseñanza de las ciencias en la educación secW1daria " 

Eduard Amar, Anna Cros, Lluis Quintana. "Coherencia lextual y leclUra" 
Ignasi Vila, Joaqui m Arnau, J .M.Sera, Cinta Comet. "Lo educadon 

bilingüe" 
Anna Teberosky. Aprendiendo a escribir 
José Escaño. "Como se aprende y como se enseño " 
Enric Valls. Los procedimientos: Que son, como se aprenden, como se 

enseñan 

Amb la mateixa edi torial es coediten els volums en que anualment es 
reuneixen els resultats del Seminari de Sitgcs ¡deis quals ja se n' ha parlar en el 
capítol corresponent, i també allres publicacions que intercssen a l' ICE. 

A la coHecció de materials per a la innovació educativa, coed itada amb 
I'editorial Graó, han aparegut fi ns ara els títols següents : 

Nuevas tecnologías y enseñanzas 
Pedagogía de la sexualidad 
La orientación vocacional 
La educación moral 
Estrategias de lectura 
El conocimiento es un caleidoscopio 

Aquesta concentració produida en els darrers anys en les coedicions amb 
ed itorials privades té certament avantatges. Per principi es pot assegurar que els 
textos que es donen a coneixer així tenen una difusió important i arriben a un 
públic interessat. La coHecció "Cuadernos de Educación" té una tirada inicial de 
1500 volums, i alguns títols ja s'han exhaurit i ha calgut fer una segona edició o 
s'esta a puol de fer -Ia . Peró aquesta concentració té també limitacions i 
inconvenienls que caldra corregi r. 

La primera i més evident limitaci6 és que atesa j'estretor de l mercal en 
cataM. els editors consideren que una coHecci6 de Ilibres adrec;ats a professiona ls 
només pot equil ibrar e ls seus costos si es publica en castella. Una opció que 
contrasta amb la dedicació tradi cional de r iCE a la introducci6 del catala en 
I'ensenyament. Per aUra banda la concentració en les coedicions ha portat a deixar 
de banda la producció de diferents tipus de materials que havien constitu'it la major 
part de les produccions de )' ICE en anys passats, i que tot i sent dificilment 
comercialitzables teneo en canvi un interes evident per als ensenyants. 

Els dirigents de )' ICE són perfectament conscients d 'aquestes mancances i 
procuren compensar+les en tres direccions: 
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Una coHecc ió, ja iniciada, d'''!nfonnes'', amb resultals d' inves¡ igacions ja 
acabades o en curso Alguns d'aquests inform es es publicaran en anglés. 

Una co[- lecció de "Documents", amb materials útils per a la docencia o 
informacions inlcressants per als docents, que poden ser resultats d'un grup de 
treball. 

Una cO[']ecció de ¡l ibres de tematica pedagógica en cala1<1 en fegim de 
coedició amb una editorial. 

Publicadons de ('ICE de la Universitat de Barcelona fins 
('any 1981 

Documents 

I SlGUAN, M.; VAlt::-n1, E.; fRF.IXA , M. Algunos dalos estadísticos sobre ti alumllOdo de bachilfer en 
Barcelona. Setembre de 1971 . 

2 EsntUCH, Juan. El cosleJamiliar de la educac;,,,,, 1 er. infornlC. Selcmbrt: 1971 . Exhaurit. 
3 fERRÁNOE7., Adalberto. La enseñan:o individua/i:.odo en fa E.G.B. ler. informe. $etembrc 1971. 

Exhaurit. 
4 SERRAMQNA, Jainle. Pedagogia institucional. 1 CT. informe. Sctembre 1971. Exhaurit. 
S FoR."Is, Muria. Pruebas para medir el CQnocimienlO de uno lengua. l. Selembre 1971. Exhaurit. 
6 PLA. Maria. Prueba:> JX1ra medir el conocimiemo de una lengua, /l. Selcmb,.., 1971. Exhaurit. 
7 FREIXA, Montserrat. El condiciQlUlmienlo social de !tu aplirudes intelectuales y su influencia sobre el 

rendimiento escolar. le r. infonne. Sctembre 1971. Exhauri!. 
8 DE Du, r emando; ARTEAGA, Francisco. Informe sobre 5~ E:rperimen/al en t;.G.B. Seternhre 1971. 
9 Informe de las acril'idades delI.CE. de la Universidad de Barcelona. Selembn:: 1971. Exhaurit. 
A 10 BAT ... Llt~, Pedro. Esladisfioos eduCQtil'os, ler. infonnc. Desembre 197 1. Exhaurit. 
A 11 EsTRUCIi, Juan. El coste familior de lo educación , 20n. infome. Desm1bre [97 1. Exhaurit. 
A 12 SERAAMONA, Jaime. Ensayo de Pedago8ra lnstifu~ional, 2011. informe. b:hauri t. 
A 13 FERRÁNDEZ., Ada[beno. Enseñan:a indil'iduafi:;ado. 20n. infome. Descmbre 1971. Exhaurit. 
A 14 MESTItfS, Juan. Los problemas psicopedagógico.r planteados por el biligtJismo, l er. informe. 

Descmbre 1971. &hauri!. 
A 15 DoM(,:NECH, Jose M. Tabulación de encuestas: labias a simple y doble en/rada para el análisis de 

los resullados. M~ 1972. 
A 16 ToRi.. E.; LAlIOSA, J.; PoRTER. M.; MA1.LAS, S. Seminario de cine infan/il (Psicopedagogia de la 

imagen). Man; 1972. 
A 16 bis DoMENECU.José. Tra/umien/o de la información con ordenadores digitales. Juny 1972. 
A 17 Do.\lD:ECH, José M. Programa CORRo Calculo de medias. Desviaciones tipo. Coeficiente de 

correlación lineal y coeficiente de curreloción mulliple. Manua[ d'utilització. Juny 1972. 
A 18 DoMENF.CH, José M. Programa BAR€. Boremación de les/s psicológicos. cálculo de! beremo. 

características estodísliCQs y pruelxu de normalidad de la distribución. Manual d' utili\2..ació. Juny 

1972. 
A 19 Injorme de la aCliv¡dades del ¡.c.f.. de la Uni~wsidad de Barcelona. Curso 197J~ 72. Selcmbre 

1972. 
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A 19 bis DoJ.IENECH. José M. I'rograma de amilisis factoriul. Programa A . f~A.C. MiIIlual d"utilittaci6. 
luny 1972. 

A 20 SEflRAMO:"'A, Jaime. Ensayo de Pedagogía Insliwcionol, 3er. infonTIe. Setembre 1972. 
A 21 MESTRES, Juan. Problemas pSicopedagógicos del bilinguismo, lon. informe. Sctembre 1971. 

l::xhaurit. 
A 2ZJornada~' de psicopcdagogia de la imagen visual. Novembrc 1972. 
A 23 BARItAGÁN, Javier. Elemelllos de ma/emálica.~ JXlrD profesores de EGB. Selembre 1972. 
A 24 FERRÁNDEZ, Adalberto. F.nseñanza individuolb1da. Maig 1973. 
A 25 Seminario de educación no-direclu. Juliol 1973. 
A 26 Informe de las actividades del LCE. de fa Unil-ersidod de Bwce!ono. Curs 1972-73. 
A 27 FoR.'1s" Maria. Organi:ocWn y funcionamiento de un servicio de arien/ación escolar en la E.G.B. 

Juliol!973 
A 28 ARNAU, Joaquín. PraMemaspsicodepugógicos del bilingüismo. 3er. informe. Novcmbre 1973. 
A 29 DOMÉNECH, José M. Descripción y valoraciim de un cuna experimental de ··MélOdos 

eS/(Jdísticas" poro eSlUdiantes de Psicología . Jul io! 1973. 
A 30 OUVER, Jorge. Sensibilización auditiwl. 
¡\ 31 TORÁ, E.; PORTER, M. Jornadas de comprensión del cine JX1r las niRos. Maig 1974. 
A 32 TORÁ, E.; RUEDA, J.M. I:'scuela JI socialización. Resum d'un Seminari pennancnt de professors 

d'E.G.B. !974. 
A 33 Informe de las aCIMdades de/I.CE. de la Univesidad de Barcelona. CUP.i 1973-74. Gencr 1975. 
A 34 DE BoJuA SOL~ Maria. 1.0 uperiencia comporat;"':J ~n el oprtndi=aje delfrancis. 
A 3!i BoHEMER, Mareile. Escuela JI ,\(ltSea. 

A 36 Informe de 1m actividades de//.CE. de la Universidad de /Jaree/ona. CUP.i 1974-7!i 
A 37 ToRA, EsPRE!'iATl', LAlI OAN, GtJBERN, ACAIIDi, M ORAGAS, RI:..\1ESAR, MAReÉ PUlAGllT. Jornadas 

sobre la imagen televisiva. Maig 1976. 
A 3H MARTiNEZ, J.; SU.VE..'ITRE, N. Aprendizaje e integraciim del nlflo sordo en la no/aridad normal. 

Desembre 1976. 
A 39 MARCÉ, F.; PUJAGUT, 1.1. El niilofrenlea la imagenfilmica con ruptura. Milig 1977. 
A 40 ToRÁ BElRAS, AGUrRRE, TOMÁS HERNÁNDEZ. Un eSlUdio de comunicaciÓn no-verbal. Desembre 

1977. 
A 41 SrcHF...'i, E. Desarrollo cognirÍl'O JI medio sociocultural en /a adquisición de las nperiencios 

comparativas. Juny 1977. 
A 42 fORNS, M.; SANOIEl, F. Programción del urea dinámico poro 1- de ECB. Abril 1978. 
A 43 GARCÍA, R.; CAflADf.l.L M. t:tjuego infantil en grupo. Maig 1978. 
A 44 VUOA. A.; MEND07.A, R. ; Si\GRERA, 1. El papel del educador en lo prevención en e/ ablUO de las 

drogas. 
A 4:'i MARTINEZ, G. Piagel y el desarrollo imelectual. Resumen introductorio. 
A 46 BERMUDO, J.M. El método de histuriaciónfilasófica. 
A 47 Elements de didiJclica de cataliz. 
A 48 Jornadas sobre melOdologia ciemijica (Scvitta). 
A 49 DOMiNGUEZ, A. I nici~dón allmbajo oom mapas topolÓSicos. 

Informes 

2 S[GUAN. s.; MOI'FERRER. Alvaro. Lo G/ención o los deficientes mema/es en la provincia de 
Barcelona. Novembre 1971. 

3 S[GUAN, M.; BoscH, E.; SlI9!ROS. J. 6'Olución del alumnado en la FacullOd de Filasofio y útros. 
/939-/971. Novembre 1971. 
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4 Escuela Universitaria del profesorado de E,C.K Plan de estudios del curso experimentaL 
NOllcmbn: 1971 

5 SlGUAN, M.; BATALLE, Pedro. Composición del alumnado en la f"acultad de Filosofia y Letras. Curs 
1971-72. Juny 1972. 

6 TORA, E. Hacia una metadologia de la comunicación. Gener 1973. 
7 DE CEA, Fernando. EfCemro pilolO de E.G.B. Fontd'en Fargas. Julio11973. 
8 BATALllO, Pedro. Seminario de Planificación Uniwrútaria. Man; 1973. 
9 BENEnlTO, V.: PlQUER, ].J. La formación pedagógica del profesorado de Bachillerato. Novembrc 

1973. 
lO MelOdologia cientiflca aplicada a la investigación educati\l(1. Marr,: 1974. 
1I El Centro piloto de E.G.B. Fonl d 'en Fargas. 2" infOlTlle. Setembrc 1974, 
13 SlGUAN, M. 14 gestión municipal en materia de educación: el ejemplo de Bolonio. Novembre 1977. 
14 SlGUAN, M. Eduaciónypfurolidad de lenguas. Abril 1978. 

15 BENEDlTO, V. Una alternativopedagúgica: El movimiento italiano de Cooperación educath'G. 
16 LOPEZ FEAl, R.; MALAPElRA GAS, J.M. La Sección de psicologia en la Uni.'ersidad dI.' Barce/ona: 

Historia y perspectivos. 
17 POL, E.; G1L1, M.; Do),jÉNECH , A. Aproximacló als Mbits lingüístics de/s mestres de Barce/ona i les 

seves comarques. 
18 Cmálogo Guía de la ensenan:" preescolar en Barcelona. 
19 GONZÁlEZ, A. Tendecias del alumnado de la Sección de Filosofia. 
20 BOREll, N .; BENEDJTo. Y.; MllLÁN, M .O. La Sección de pedagogía de fa Universidad de 

Barcelona. 

Serie Seminaris 

SI BUCHACA, E.; CARRERAS, G.; OUVERS. J.; PADRO, J. "La electrónica en el bachillerato" 
S2 CASTELLET, J. "Metades algebraics a la topologia " 
S3 "L 'accés de! professorat d 'E.G.B. O l'escala" 
S4 "Ecología i educació ". 
S5 "Educació i autonomia a Catalurryu ". 
S6 BRJA, LLÁTZER, HERNÁNDEZ, Franccsc X. "Didactica de la história". 
S7 P Ol, E.; MORALES, M. (Eds.) L 'entora escolar: Problematka psicologica, educativa i de disseny. 
S8 Joraades d'l.'sludi sobre l'obra Pedagogica d 'Afexondre Gali 

Altres pub/icacions 

COl·lECTIU. "Bilingüismo y educacián en Cata/unya ". Ed. Teidc. Barcelona. 
COl-lECTlU. "Bilingüisme i educació" Ed. Teide. Barcelona. 
COl·lECTIU. "Bifingüisme i Bicu/turalisme ", Ed. Ceac. Barcelona. 
FORNS. M.; Gó~tEZ, l. "Guía del estudiante o/término de la E.G.B." Ed. Teide. Barcelona. 
SlGUAN, M.; ESTRUCH, J. "El precio de la enJeñanza en España". Ed. Dopesa. Barcelona. 
SERRAMONA, J. "Congestión en la escuela" Ed. Teide. Barcelona. 
ToRA, E. ''Desarrollo cogno.~citivo y comprensión cinematográfica " . Ed. Institllto Nacional de 

Pllblicidad. 
BENEDlTO, V.; VEGA. A. "Grupos de formación y profesorado" Ed. C.E.U. Barct:Iona. 

EN PREPARAC¡() 
COl·lECTIU. "Política lingiiistica per a una escala democratiea ". 



Api::ndix 

Producciolls audiovisua/s 

L'any 1990 ¡' ICE havia produi t i comcrc ialitzava els següents videos: 
- La didactica del video 
- La radioactivitat: detecció i usos 
- El carboni 14 
- Mesures volumétriques 
- Mesures gravimétriques 
- La meura instrumental 
- El traclament de la mostra 
- La tixació 
- La microtom ia 
- Introducció a l' estudi deis teixits vegetals 
- Introducció a l' estudi deis teixits animal s 
- Tecniques d'obtenció de preparacions vcgetals 
- La linció 
- Osciladors 
- Espectroscopi a Mossbauer 
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A palir de aleshores la producció de videos ha continua! i aClual ment hi ha 
un cen nombre de projectes en marxa. 



DOCUMENTACIÓ 

1. Decret fund acional 

Decreto 1678 de 24 julio 1969 
Orden de 8 de julio 1971 
Orden de 14dejuliode 1971 
Disposicions de la Generalitat 

2. Estatuts de la Universitat de Barcelona 

Artículo 54 

1. El Instituto de Ciencias de la Educación es un ente universitario que 
ejerce. junto con los demás centros de la División de Ciencias de la Educación, 
funciones de fonnación y perfeccio namiento del profesorado, de investigación y de 
asesoramiento técnico en los d iferentes niveles educat ivos. 

2. El Instituto de Ciencias de la Educación estará integrado en la División de 
Ciencias de la Educación, y por lo que se refiere a su presencia en las Divisiones 
Territori ales. establece rá las rel ac iones que conve ngan con las Facultades y 
Esc uelas. 



REGLAMENT DE L'INSTITUT DE CIENCIES 
DE L'EDUCACIÓ 

1. Definició 

Art. 1.- L'Institut de Ciencies de I'Educació (ICE) és un eDS universitari que 
exc rce ix, conjuntament amb els altres centres de la Divisió de Ciencies de 
I'Educació, funcioos de formació i perfeccionament del professoral, de recerca i 
d'assessorament lecnic en el s diferents nivells cducatius. 

L'Institut de Cicncies de I'Educació esta adscrit a la Divisió V, de Ciencies de 
!'EducaciÓ. 

n. Funcions 

Art. 2,- O'acord amb aBo que estableixen els EsLatuts de la Universital de 
Barcelona, són funcioos de ]'ICE: 

l. La recerca educativa. 
2. La forrnació i perfeccionament del professorat de qualsevol nivel! educaliu 

¡del professoral dedicat a ¡'cducació no formal. 
3. La ¡nformadó i difusió d'experiencies, treballs i material s d'interes 

pedagogic, de produeci6 propia o aliena, sense perjudici d'allb que establcix I'article 
54.1 deis Estatuts de la nostra Universitat. 

4. L'asscssorament en materi a d'educació a professors, centres educarius, 
institucions i persones. 

Art. 3.- L'ICE pot realitzar aquestes funeions eonjuntament amb els altres 
centres dc la Divisi6 de Cieneics de l'Educació. També podra realitzar~les en 
col· laboraciÓ amb altres insti tucions i organismes públics o privats mitjanrrant 
convenis. 

1. D'acord amb les funcions que legalment li corresponen, realitzara el 
perfeccionamcnt del professorat universitario 

m. Estructura i organització 

Art. 4.- L'ICE forma pan de la Di visió de Ciencies de l'Educació ¡esta 
estructurat organicament en seccions. unitats operalives i delegacions lcrritorials. 
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Art. 5.- Les seccions 56n: 
1. Secció d'Universitat. 
2. Sccci6 d'Ensenyament Secundario 
3. Secci6 d'Ensenyament Infantil i Primari. 
4. Secció d'Invesligació. 
5. Secóó de Nonnalitzaci6 Lingüística. 
6. Secció d'Administració. 

Art. 6.- Corres pon a les scccions d'Universitat, Ensenyament Secundari, 
Ensenyament Primari i de Normalització Lingüísti ca, dios deI s seu s ambits 
d'incidcncia: 

1. Analit7.ar les necessitats de fonnaeió del professorat i disscnyar proposlcs 
d'actuació congrucnts. 

2. Presentar a la Comissió Pennanent Hurs propostcs d'actuació pcr tal de 
sotmetre-Ics a aprovaci6 ¡ ser integrades en els plaos d'activitals de I'lnstitut. 

3. Exccutar cls plans d'activitats de l'Institul en tol a1l0 que afecti els scus 
ambils d'incidencia. 

4. Promoure la innavació educativa. 
5. Elegir lIurs rcpresentants en el Consell de Dirceeió. 

Art. 7.- Correspon a la $ecció d'Investigació: 
1. Coordinar toles les activitats investigadores de. les di verses seccions, 

unilals operatives i delegacions. 
2. Planificar i rcalilzar el s treball s d'investigació basica que li siguin 

assignats pel ConscJ1 de DirecciÓ. 
3. Elegir cls seus reprcsentants en el Consell dc Direcció. 

Art. 8.- Correspon a la Secció d'Administració l'exeeueió de les tasques de 
cafucter administratiu i de servcis congruents amb els objectius de l'Institul. 

l. En particular, són funcions de la Secció d'Administració: 
a. Realitzar i tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econo

mica de )'Institut d'acord amb les Nonnes de comptabilitat general i 
pressupostaria i les Bases d'execució del prcsSUpoSI de la Universitat 
de Barcelona. 

b. Realitzar les tasques propies de comunicació interna ¡externa. 
c. Mantenir actualitzat ]'inventari general de la institució. 
d. Exccutar les tasques documentals derivades de l'activitat general de 

l'Inscitul. 
e. Elegir els seus rcprescntants en el Comell de Dirccció. 

Art. 9.- Les unitats operalives són les següenLS: 
l. Unitat de Docurncntació i Publicacions. 
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2. Unilal de Miljans Aud iovisuals. 
3. Unitat de Noves Tecnologies Educatives. 

Art. 10.- Les uniL<lts operatives són de cafaclcr instrumental i lenen la funció 
d'cxccutar els programes cspecífics i exercir les tasques de suport que els siguin 
assignades per la Dirccció de l'Institm. 

Art. 11.- Les delegacions són: 
l. La Delegaci6 a Tarragona. 
2. La Delegació a Lleida. 

a. Les delegacions tenen earacter d'extensions territorial s, estan 
diri gides per un de legat territorial i depenen organicamenl deis 
organs de dieecció de I'lnstitut. 

b. Les delegaeions col·laboren amb les di visions territorials de la 
Universitat a Tarragona i a Lleida amb les quals poden eSlablir 
f6rmll1cs i procediments que garanteixin aquesta eol· laboració. 

c. La provisió del personal adminislraliu de les delegacions depen 
dieecwment de les divisions territorials respectives . 

IV. Personal 

Art. 12.- El personal de l'ICE esta eonstitui't per: 
1. El personal docent i investigador universitari que, a sol·licitud de l'Institut, i 

preví acoed del Conscll de Departamcnt d'origen i del ConseJl de Divisi6, compleix a 
l'lnstitut almenys el cinquanta per cent de la seva dedicació a la UnivcrsÍlat. Per a 
aquesta adscripci6 ealdra l'informe de la Comissi6 de Professorat de la Junta de Govem. 

L'adscripci6 tindra un caraeter temporal per períodes de tres anys. Aquesl 
període podra ser renovable. 

2. El personal docent ¡investigador pertanyent a instiludons i organismes no 
uni versilari s adserits a l'Instltllt en comissi6 de serveis. Aquestes adscripcions 
estaran regulades d'acord per la nomlativa vigenl i el que disposa I'anterior aparla\. 

3. El Personal d'Adminislrad6 i Servcis adscrit a l'Institut. 
4. El personal docent, investigador, admin iSlratiu i tecnic que es consideri ne

cessari per al dcsenvolupament de programes especffies. La seva adscripci6 a J'lnstitut 
es regi ra per les nonnes de contraclaci6 temporal que assenyali la legislaci6 vigent. 

V. Organs de govern 

Art. 13.- EIs organs de govem de l'lnstitut s6n: el director, el director adjunt, 
e1s delegats territorials. el secretari, el Consell de Direcci6 i la Comissió Pennanen\. 



150 Regl:lmenl 

Art. 14.- L'elecció del direclOr correspon al Cansel1 de Direcció. El candi
dat elegit hama de ser propasal ni reClor de la Universital pe!' al seu nomena
ment, una vegada ¡nfonnada la proposla pe] Consell de Divisió de Ciencics de 
]'Educaci6. 

l. L'elccció ¡posterior nomenament hauean de recaure en un professor 
oedinari de la Universitat de Barcelona. El nomenament de director es fara pcr 
períodes de tres anys i sera renovable pcr una sola vcgada. 

2. La proposla de candidats sera realilzada pe] Consel! de Direcció i el 
candida! elegi! es determinara per majaría simple. 

Art. 15.- El director adjunl i e l secretari seran nomenats pe] rector, a 
proposta del director. 

Art. 16.- Els caps de Secció, lIevat del cas de la Secció d'Administració, 
seran nomcnats pel rector a proposta del direclOr. 

Art. 17.- En el nomenament de Is delcgats territorial s hom s'ajustara 11 alla 
que disposen els reglaments de les divi sions de L1eida i del Camp de Tarragona. 

Art. 18.- La Comissió Permanent esta constitui·da pel director, el director 
adjunt, el secretari , cls delegaes territorials i els eaps de les seccions. 

Art. 19.- El Consell de Direcció esta format pels membres de la Comissió 
Pcnnanent i catorze representants del personal de ¡·fnstitut. 

l. Aquests ealorzc representants es disrribuiran de la fonna següenl: 
a. Dos represenlants de cadaseunn de les secci o ns d 'U niversitat, 

Ensenyament Mitja, Ensenyament Infantil i Primari , Nonnalització 
Lingüíslica i Investigació. 

b. Qualre representants de la Secció d'Admini slraci6. 
2. Els represenlants seran elegits pel col·lectiu respectiu de cada secció i 

exerciran Ilurs dimcs duran! un perlodc de 2 anys. 
3. En el sUpOsil de produir-se baixcs abans de finnlitzar el termini deIs dos 

anys, aquestes seran cobertes aulOmi'Hicament pel segi.lent membre del mateix 
col·lectiu, considerant l'ordre que va establir el resultat de la votació en el procés 
electoral ordinario Aqucsta substimció tindra vigencia fins a la següent renovació 
ordinaria deis representants. 

Art. 20.- Correspon al director el govern general de totes les acli vitats que es 
realitzen al Centre , vetllant per la seva coordinació i seguiment: 

1. En particu lar, són funcions específiques del director les segücms: 
a. Representar oficialment l' lnstitut. 
b. Con vocar i presidir les reunions deis organs col·lcgiats de govem. 
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e. Proposar al rector per al seu nomenarnent el director adjunt, el secreta
ri j els eaps de les seccions, lIevat del eas de la Secció d'AdministraciÓ. 

d. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en vinut de la 
delegaei6 de funcions que li sigui atorgada pel rector, d'acord amb 
els pressupostos de l'lnstilut, tot vetl1ant per l'adequada gestió i 
racionalitzaci6 pressuposlilria. 

e. Visar les eertificacions. 
f. Exercir el cornandament del personal adscrit a l' lnstitut. 

Art. 21.- S6n funcions del director adjunt: 
l. Supervisar la programació i execució de totes les activitats que portin a 

terme les seccions, unitats operatives i delegacions de I'Institut. 
2. Substimir el director en eas d'absencia o malaltia. 
3. Altres funeions que li siguin encomanades pel director. 

Art. 22.- Són funcions del secretari: 
1. Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els organs coH egiats, 

aixecant les corresponents actes. 
2. Estendre les certificacions i e ls documents oficials de l'Institut. 
3. Custodiar els !libres i arxius tol asseguram la correcta unitat documental 

deis registres. 
4. Altres funcions quc li siguin encarregades pe! director. 

Art. 23.- S6n funcions de la Comissió Pennanent: 
1. Estudiar i aprovar, si escau, els plans d'acluació i aclivitats espccífiques de 

les seceions, unitats operatives i delegacions. 
2. Coordinar i avaluar l'aclivitat general de "Institut. 
3. Elaborar el Pla general anual d'activitats j la Memoria del centre. 
4. PreSentar el Pla i la Memoria anuals d'activitats al Consell de Divisió per 

tal que aqucsts documents siguin infonnats i elevats a la Junta de Govem de la 
Universitat. 

Art. 24.- Corresponen al Consell de Direcció les funcions següents: 
1. Elegir el director. 
2. Aprovar el Pla general anual d'activitats i la Memoria anual de l'ln stitul, 

sense perjudici d'allo que disposa l'artic1e 51 dels Estaluts de la nostra Universitat 
3. Propasar la modi ficació d'aquest reglament al Consell de Divi sió. 

Art. 25.- Correspan als caps de secció: 
l . Representar llurs respcctives seccions en la Comissió Permanent. 
2. Dirigir i coordinar I'activilat general de les seccions respectives lot vetllant 

per la congruencia amb els Plans d'actuació de l'ln stitut. 
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3. Delenninar les funcioos del personal de la seceió i adscriurc'J als lloes de 
trebal! més adients per garantir l'eficiencia funcional. 

Art. 26.- Són (uncioos deIs delegats territorials: 
l. Representar lIurs respectives seccions en la Comissió Pcrmanent. 
2. Dirigir ¡ coordinar l'activitat genera l de les delegacions respecti ves tOl 

vetllant per la congruencia amb els Plans d'actuació de l'lnstitut i amb les directrius 
de ¡I urs respecti ves divisions tcrritorials. 

3. Determinar les funcions del personal de la deJegaci6 i adscriure'ls als llocs 
de trcball més adients per garantir ¡'eficiencia funcional. 

VI. Finan~ament 

Art. 27.- Les quamitats necessarics per sufragar les activitats de J'Institut i 
cls ingressos que aquestes acli vitats puguin generar fo rmaran part del pressupost 
general de la Universital. 

Art. 28.- Les quantitats necessAries per sufragar les aclivitats de l'Inslitut 
subjectes a contracles i con venis entre la Universilat i inslitucions i organi smes 
públics o pri vats seran aportades per les insutucions que les promoguin. Aquestes 
quantitats i els ingressos que poguessin produir s'incorporaran també al pressupost 
general de la Universilat de Barcelona assignant· les espccíficamem a la fi nalitat pcr 
a la qual roren concebudes . 

VII. Modificació del reglament 

Art. 29.- Es proposara la modificació d'aqucst reglament quan així ho 
sol·licitin a la Direcció almcnys 1I3 deIs membres del Consell de Direcci6 de 
l' Institut. 

Art. 30.- Qual sevol modificació del rcglamcnt haura de ser aprovada per la 
Junla de Govem de la Universitat, oH el Consell de Di visió, a proposta del Consell 
de Direcció de l'Institut. 

Disposició derogatoria 

Aquest reglament deroga l'aprovat per la Junta de Govem el dia 12 de gener 
de 1987, el qual queda sensc vigor ni efeete. 
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RELACIONS DE PERSONAL 

ANY 1972 

Director 
Dr. Adjunt 
Secretad General i 
Cap de la Divisió d' Administració 
Cap de la Divisio de Formació 
Cap de la Di visió d'Orientació 
Cap del Servei d'Estadistica 
CoHaborador lecnic del Servei 
Col' laboradora 
Secretad tecnic del CAP 
Secretaria tecoica de EGB 
Secretaria d' Admini stració 
Secretaria d'Orientació 
Secretaria d'lnvestigació 
Auxiliar 
Col-Iaboradors eventuals 

Directors d'Investigacions 

Miquel Siguan 
Enrie Tora 

A nna Cuatrecases 
Vicen~ Benedito 
Manel Pallarés 
Pere Batallé 
Josep M. Domenech 
Mariona Omedes 
Josep J.Piqué 
Maria J.Tabar 
Tany Mulero 
Joaquima Gratacós 
M.Ángels Elias 
M. Carme Hemández 
M.Dolors Garcia Valero 
Neus Forés 
Asunción Noguer 
M.Dolors Navarro 
Ricardo Atienza 
Jaume Sarramona 
Joan Mestres 
Joan Estruch 
Adalberto Fernández 
PeTe Batallé 
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ANY 1977 

Director 
Director Adjunl 
Secretaria General i Cap del 
Divisió d' Administració 
Cap de la Diviso de Formació 
Cap de la Di visió d'Orientació 
Cap de la Divisió de Investigació 
Secretaria Técnica EGB 
Secretaria Técnica CAP 
Secretaria Técnica Seminaris 
Auxiliars administratius 

Conlractats 

Miquel Siguan 
Enrie Tora 

Anna Cuatrecases 
Vicen'): Benedito 
Maria Forns 
Josep Amengual 
M. Jesús Tabar 
Neus Forest 
RosaM. Ríos 
M. Canne Freixas 
Ll u"'sa Benedito 
Enrie Poi 
Merce Mus 
Núria Sans 

Relacions de personal 

Josep J. Piquer 
Dolors Garda Valero 
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ANY 1984/1985 

Director 
Director Adjunt 
Secretaria General i 
Cap del Depart. d' Administració 
Secretaria General 

Administració. Cap de Negociat 

FonnaciÓ. Cap del Depart. 
Depart. de Fonnació. Secundaria 

" Primaria 

CAP 

Un iversitat. Cap del Depart. 
Universitat 
Investigació 
Publicacions 
Audiovisuals 
ealaJa. Cap deJ Depart. 
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