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Presentació

La tesi que presentem porta per títol "La cultura moral dels centres educatius: via

institucional de l'educació moral ". S'emmarca en la línia investigadora del GREM

-Grup de Recerca d'Educació Moral de la Universitat de Barcelona-, tradicionalment

centrada en l'estudi de l'educació moral a l'escola. Més concretament, s'inscriu en el

projecte d'investigació que pretén destacar els espais d'educació moral que es donen a

la pràctica quotidiana de les institucions escolars. És a dir, delimitar el que hem

anomenat les tres vies d'educació moral dels centres educatius. l

La investigació parteix també de necessitats directament sorgides de la pràctica
educativa. Ens referim a les dificultats aparegudes al voltant de la disciplina, la

violència escolar i la discriminació. Una nova realitat que sovint planteja un cert

malestar i, inevitablement, nous reptes entre els professionals de l'educació. En

definitiva, la necessitat de repensar la pràctica educativa als centres.

En aquest marc, el treball pretén aprofundir en la institució escolar com un dels

agents educatius fonamentals en la formació de la personalitat moral dels i les alumnes.

Un intent de donar contingut a l'afirmació de que "els valors estan a tot arreu" i

concretar la idea de que aquests s'aprenen a través d'un procés d'osmosi, pel fet d'estar

immersos en una institució que aposta per uns valors determinats i no per uns altres.

D'aquesta manera, és el conjunt de la institució educativa el que es converteix en el

nucli de la investigació. Una institució amb valor formatiu propi, és a dir, amb una

cultura moral capaç d'influir directament en la formació dels i les alumnes. La

1 Ens referim al projecte d'investigació dirigit per Josep Maria Puig i Rovira que es fonamenta sobre la
idea de pràctiques morals elaborada pel mateix autor (PUIG, 1. M.: Pràcticas morales. Una

aproximacion a la educación moral. Barcelona, Paidós, 2003). També ha suposat les tesis doctorals
"Espacios de educación moral en una comunidad escolar" de Mònica Gijón i "Anàlisi del procés
d'ensenyament i aprenentatge en situació d'educació moral aprimària i comparació amb altres àrees del
currículum "d'Inés Doménech. Juntament amb la que aquí presentem, pretenen donar consistència a les
tres vies d'educació moral d'un centre educatiu: la via interpersonal, la via curricular i la via institucional,
respectivament.



construcció teòrica i pràctica del concepte de cultura moral dels centres educatius

representa doncs la tasca principal del nostre treball.

La recerca parteix de la visió del centre com un complex entramat d'elements que

el configuren com un escenari idoni per a la formació. La conjunció de tots els elements

de la seva organització, funcionament i dinàmica ens permet corroborar que l'escola en

la seva totalitat també educa moralment. En base a aquesta idea, la investigació pretén
concretar quins són aquests elements a través dels quals es dóna el procés formatiu.

També, com la seva sistematització i anàlisi pot convertir-se en un element de reflexió,

avaluació interna i intervenció pedagògica als centres. En definitiva, el treball

s'interessa per la descripció, anàlisi i avaluació dels aspectes organitzatius i les

dinàmiques pedagògiques de l'escola i la seva incidència en l'educació moral dels seus

membres. És així com la recerca aprofundeix en la institució educativa en tant que agent

educatiu en si mateix, el que hem anomenat la via institucional de l'educació moral dels

centres educatius.

* * *

A continuació, exposem l'estructura del nostre treball. La tesi que presentem té un

total de deu capítols, la majoria dels quals queden agrupats en quatre blocs segons el seu

contingut. Els blocs representen les quatre aproximacions que al llarg de la recerca hem

realitzat en relació a la cultura moral: l'aproximació conceptual, la descriptiva,
l'avaluativa i, finalment, la referent a la intervenció pedagògica.

El capítol primer ,"Marc i objectius de la recerca ", és un capítol introductori que

permet ubicar el nucli del treball. Per fer-ho, presenta la línia d'investigació en la qual
s'inscriu i el seu punt de partida, així com també la formulació dels objectius que han

guiat la recerca. És precisament a través d'aquests objectius que hem estructurat el

contingut de la tesi; així, cada objectiu correspon a un -O més d'un- capítol.
El capítol segon porta per títol "Els conceptes de clima i cultura en les

organitzacions". En ell es revisen les principals línies de treball en relació als estudis

sobre clima i cultura a les organitzacions en general. La idea és presentar l'estat de la

qüestió dels dos conceptes més pròxims al nucli de la recerca. El contingut d'aquest

capítol es complementa amb el del següent, el capítol tercer, que es titula "Elaboració

teòrica del concepte de cultura moral". Allí, es recuperen algunes propostes que, des de
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l'àmbit de l'educació moral, han treballat aspectes propers a l'element central de la

investigació. També es presenta la definició del concepte de cultura moral que defensem

a través de la tesi. Una definició resultat de la recerca que hem dut a terme, tant a nivell

teòric com pràctic. D'aquesta manera, els capítols segon i tercer conjuntament

configuren la primera aproximació al concepte de cultura moral dels centres educatius,

l'aproximació conceptual.
Per tal de separar la part teòrica i l'empírica, trobem el capítol quart que porta per

títol "El procés de la recerca". En ell es fa un recorregut a través dels diferents passos

realitzats al llarg de la investigació. D'una banda, serveix per sintetitzar el treball

d'elaboració conceptual que ha quedat fet a les pàgines anteriors. D'altra banda, dóna

pas al treball empíric realitzat en diferents centres i que es presenta en els capítols que

venen a continuació.

El capítol cinquè, "Descripció de la cultura moral dels centres educatius",

representa l'inici de la part empírica de la investigació. El capítol presenta un

procediment de detecció i sistematització dels elements que configuren la cultura moral

dels centres. El treball realitzat en aquesta direcció s'ha complementat amb el que

s'exposa al capítol sisè, titulat "Descripció dels perfils de valors dels centres

educatius." A través d'aquest hem posat a punt un procediment per sistematitzar i

representar gràficament els perfils de valors dels centres educatius. Al llarg dels capítols

cinquè i sisè hem realitzat una tasca fonamentalment de caire etnogràfic i de descripció
de la realitat. Així, podem dir que ambdós capítols configuren el que hem anomenat

l'aproximació descriptiva de la cultura moral.

En el capítol setè, "Avaluació de la cultura moral dels centres educatius a través

de mesures objectives", la investigació ha pres un altre caràcter. Així hem treballat per

posar a punt diferents mesures observables que permetessin avaluar de manera

quantificable algunes de les propietats de la cultura moral dels centres. En la mateixa

direcció, ha sorgit el treball que presentem en el capítol vuitè, "Mesura i avaluació de

l'opinió dels i les mestres sobre la cultura moral dels centres educatius." Aquest

exposa els resultats referents a l'avaluació de la vivència que els i les mestres tenen

respecte la cultura moral del seu centre. Mesures de caire subjectiu que, juntament amb

les objectives ajuden a comprendre millor el nucli de la recerca. Tal i com podrem

comprovar, en els capítols setè i vuitè es posa èmfasi en la mesura i avaluació d'algunes
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de les qualitats de la cultura moral, per això ens referim a una aproximació avaluativa de

la mateixa.

Ja en el capítol novè, "Retorn de la informació i impuls de processos d'avaluació

interna ", s'exploren algunes de les possibilitats que ofereix l'estudi de la cultura moral

als centres educatius. Així, es presenta un format de sistematització de les dades

elaborades al llarg de tota la investigació. També s'apunten línies de treball a les escoles

en relació a aquest material.

En darrer lloc, el capítol desè recull les principals "Conclusions i qüestions de

futur" de la tesi. D'aquesta manera queden sintetitzades les conclusions a les que s'ha

arribat en relació a cada objectiu formulat a l'inici de la recerca, així com també algunes

qüestions per seguir-hi treballant en el futur. Després d'aquest últim capítol, també

s'adjunten un apartat de "Referències bibliogràfiques" i "l'Índex" detallat de la tesi.

El conjunt de la recerca ha generat una gran quantitat de materials que, finalment,

no apareixen en el document que aquí presentem. En aquest sentit, cal destacar tot el

treball realitzat i retornat a cadascun dels centres participants a la recerca. Per tal de

recollir totes aquestes dades hem elaborat un CD d'annexes que adjuntem a aquest

volum. En ell s'hi troben els diferents materials organitzats en carpetes segons l'escola a

la que pertanyen. També s'inclou el programa Inspiration -i el seu codi d'instal-lació

que és el que hem utilitzat per tal de fer els mapes conceptuals i que ha de permetre

visualitzar part important dels annexes. Tal i com es podrà comprovar més endavant, els

mapes conceptuals han esdevingut un element clau en el nostre treball.

* * *

Abans d'entrar pròpiament en matèria, vull reservar un espai per donar les gràcies
a totes aquelles persones i entitats que han fet possible aquesta tesi. En primer lloc,

agrair la bona disposició i col·laboració de les escoles Sant Miquel de Cornellà,

l'Escoleta de Bellaterra, l'escola Thau de Barcelona, l'escola Joan Pelegrí i l'lES Pau

Claris. Gràcies als seus equips docents i en especial a les seves direccions i

coordinacions. Amb vosaltres he après sobre l'escola, també he passat molt bones

estones. Agrair el suport del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la

Informació de la Generalitat de Catalunya a través de la beca de Formació en

Investigació. Espero haver sabut aprofitar aquesta oportunitat per fer recerca. També al
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Departament de Teoria i Història de l'Educació per acollir la meva tesi i les meves

primeres experiències com a docent. Gràcies a la meva família i al Guillem, sé que

sempre compto amb el vostre suport incondicional. Gràcies per confiar en mi. Sense

dubte, gràcies a Josep Maria, Xus, Inés i Mònica per ensenyar-me a treballar en equip i

compartir tants moments d'amistat. Gràcies per donar sentit i fer que aquest sigui un

projecte de tots. Us espero en els que encara han de venir. I, en darrer lloc, m'agradaria

donar les gràcies de manera especial a Josep Maria Puig, director de la tesi, mestre i

amic. Gràcies per acompanyar-me en aquest procés de formació professional i personal,

per introduir-me en l'apassionant món de la investigació i per ensenyar-me que hi ha

tant per fer en pedagogia! Gràcies per haver cregut en mi, per tenir paciència, per

deixar-me aprendre al teu costat i per seguir imaginant projectes junts. M'agradaria

pensar que aquest només és el primer pas.

5



I. Marc i objectius de la recerca
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Tal i com indica el títol, el pnmer capítol presenta el marc en el que es

desenvolupa la recerca, també la formulació detallada dels objectius a partir dels quals
hem estructurat el nostre treball.

En primer lloc, aprofundir en el marc en el que s'inscriu la investigació suposa

inevitablement preguntar-se per quins són els espais de l'educació moral a l'escola.

Així, d'una banda, es presenta la històrica disjuntiva entre el clima o atmosfera de

centre i les classes en l'àmbit de l'educació moral. D'altra banda, també s'exposa una

alternativa que permet integrar ambdós elements alhora que s'ofereix una visió més

àmplia del potencial educatiu de la institució escolar. Ens referim a la proposta de les

tres vies d'educació moral dels centres educatius. D'aquesta manera, la primera part del

capítol permet recórrer la línia investigadora a la que pertany el projecte així com també

centrar pròpiament el tema de la investigació, el que hem anomenat la via institucional

de l'educació moral.

La segona part del capítol presenta la formulació de les intencions i objectius de la

recerca, també les tasques concretes que han suposat cadascun d'ells. La seva lectura

permet acostar-nos a la finalitat i al sentit últim de la investigació i ens ajuda a definir

els elements que han guiat la recerca. De la mateixa manera, permet aprofundir en la

trajectòria del treball que hem realitzat al llarg del procés i que presentem en els capítols

posteriors.
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1. Els espais de l'educació moral a l'escola

Entrem a l'escola. Les parets encara estan decorades amb murals que
recullen dites, endevinalles i dibuixos sobre la tardor fets pels propis
alumnes, com cada any. L'ambient recorda quina ha estat la darrera
activitat conjunta al centre, i és que el darrer divendres abans de Tots Sants
l'escola es vesteix defesta. La Castanyada esdevé un motiu de celebració i
treball sobre les nostres tradicions a l'escola. També una excusa per
compartir, enfortir els vincles entre els membres de la comunitat i establir
un escenariper a laparticipació i el treball cooperatiu. Al llarg dels cursos,
aquesta s 'ha instaurat com una de les festes més emblemàtiques del centre.
En definitiva, en un espai privilegiatper formar-se i practicar valors. Sense
dubteperò, no és l'únic. I

Al llarg del curs, l'escola té instaurades diverses activitats a nivell de centre que

afavoreixen la formació moral dels seus membres, activitats de treball, convivència i

animació. En molts casos, també contempla un espai curricular per a treballar valors

amb els i les alumnes. A més, està travessada d'un infinit nombre de relacions

interpersonals entre mestres i alumnes -i d'aquests entre si- d'important càrrega
formativa. I és que, en definitiva, considerem que són diverses les vies a través de les

quals es duu a terme l'educació moral a l'escola. Aquesta concepció és precisament el

punt de partida de la nostra recerca. Al llarg de la història però, no ha estat l'única

manera de donar resposta a l'interrogant sobre quins són els espais concrets en els que

es té lloc l'educació moral a la institució educativa. Comencem revisant quines han estat

les principals postures respecte aquesta preocupació. Seguidament, presentem les tres

vies d'educació moral com una nova perspectiva en relació a aquesta qüestió.

1.1. Clima moral versus classes d'educació moral

Tal i com ja anunciàvem a l'inici, han estat diferents les maneres d'abordar la

proposta d'una intervenció d'educació moral a l'escola. Tradicionalment, la disjuntiva
en aquest sentit s'ha presentat a l'hora de defensar si l'educació moral és quelcom que

omple, impregna i recobreix de manera omnipresent les institucions educatives. O si,

per contra, existeixen alguns espais i moments concrets que han de ser pensats

conscientment per a educar en valors.

I '

EQUIP DE MESTRES DE L'ESCOLA SANT MIQUEL DE CORNELLA: Aprendre a conviure.

Barcelona, Romanyà i Valls, 2000, p. 148.
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Des de la primera perspectiva, l'educació moral té lloc en tot instant de la vida

escolar. S'entén així com el resultat del fet d'estar immersos i compartir amb altres

subjectes un medi determinat, amb un tipus d'organització i de relacions concrets. Ens

referim a medis rics a nivell formatiu, ambients densos en valors que permeten viure als

seus membres els trets més destacats de la comunitat a la que pertanyen. En definitiva,

es considera que l'educació moral es tracta de quelcom que abraça el conjunt de la

institució, impregna l'ambient i es respira només entrar en el centre. Per tant, ens

trobem davant d'una proposta que no té una ubicació precisa sinó que omple el conjunt
de la institució. En aquest marc, es considera que la formació sorgeix d'un aprenentatge

per osmosi, destacant així la importància del context, el clima, el medi i l'atmosfera

escolars com a principals agents d'educació moral. La repercussió pràctica d'aquesta

concepció és la necessitat de dissenyar medis pedagògicament rics que ofereixin als i les

alumnes la possibilitat de viure i compartir experiències enriquidores i carregades de

valors. Una intervenció dirigida a la manera de ser del medi i a les interaccions que

aquest fa possible, i no únicament al disseny de sessions d'educació moral.r

Des de la segona perspectiva, s'aposta fonamentalment per aquestes classes o

espais concrets d'educació moral. Creure que existeixen alguns moments específics que

han de ser pensats conscientment per a educar en valors suposa contemplar un espai

propi dintre del currículum i, fins i tot, de l'horari escolar. Es tracta d'una perspectiva

que creu convenient la introducció de classes d'educació moral, delimitant així el temps,
els continguts i els recursos utilitzats per assolir un conjunt de finalitats i objectius

prèviament formulats -tal i com succeeix amb la resta de matèries escolars. En aquest

marc, no només hi hem d'entendre classes que afavoreixen la memorització de lliçons,

normes i codis morals des d'una perspectiva tradicional de l'educació moral. Ens

referim fonamentalment a classes crítiques i participatives que afavoreixen la

construcció de la personalitat moral dels i les alumnes. En definitiva, un camí a través

del qual l'educació moral s'ha definit com a matèria curricular destacant la seva

necessitat de planificació, metodologia i avaluació específics. Dintre d'aquesta

perspectiva podem trobar aportacions de diferents models d'educació moral com poden
ser la transmissió de valors absoluts, la clarificació de valors o el treball a partir de

2 Autors com Piaget i Freinet coincideixen alhora de destacar el propi medi escolar com el principal espai
de l'educació moral als centres educatius. Així queda destacat en alguns dels seus treballs com poden ser:

PIAGET, J.; PETERSEN, P.; WODEHOUSE, H. i SANTULLANO, L.: La nueva educación moral.
Buenos Aires, Losada, 1967 i FREINET, C.: La educación moraly cívica. Barcelona, Laia, 1972.
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dilemes morals de Kolhberg. En el nostre context, la seva introducció en el Disseny
Curricular Base a través de la reforma educativa ha estat un dels elements a destacar

dintre d'aquesta perspectiva. Així, s'ha afavorit la publicació d'un gran nombre de

materials didàctics per a l'aplicació en classes d'ètica, d'educació moral o de tutoria.

Tal i com ja anunciàvem a la presentació, la recerca que presentem s'inscriu en

una de les línies investigadores del GREM. El seu treball ha estat fonamentalment

dirigit a donar resposta teòrica i pràctica a la qüestió de com ens eduquem moralment.

Així, paral-lelament a d'altres grups, ha treballat tradicionalment en relació a l'educació

moral a l'escola. D'alguna manera, el grup ha viscut també aquesta evolució i disjuntiva
a través de la seva trajectòria. En un principi el seu treball va partir de la importància

atorgada al medi escolar en el seu conjunt en la formació moral dels i les alumnes, la

consideració del context i les interaccions que en aquest succeeixen. Des de llavors, s'ha

mantingut la idea que els valors són quelcom que s'aprèn per osmosi, pel fet d'estar

submergits en un ambient determinat que promou uns valors i estils de vida determinats.

S'ha considerat que, de manera més o menys conscient, tota institució educa moralment

als seus membres. Malgrat això, amb la LOGSE durant molt de temps els esforços han

estat centrats en l'elaboració de material didàctic i en la promoció d'un currículum i un

espai propi per a l'educació moral.:' Un dels punts de partida de la investigació que aquí

presentem és la intenció de recuperar la idea que l'educació moral també passa pel fet

d'estar immersos en un medi determinat. Sense abandonar el valor atorgat a les classes

d'educació moral pròpiament, la tesi forma part d'un projecte que pretén donar una

resposta àmplia a la forma en la que té lloc l'educació moral a l'escola. D'una banda,

concretant com el medi cristal-litza valors de forma pràctica a través d'accions. de

maneres de fer determinades que aconsegueixen dibuixar la personalitat del centre.

D'altra banda, incloent altres aspectes que també formen part i complementen el

potencial formatiu del medi escolar.

3 Fruit d'aquest treball que encara avui es manté, es poden destacar treballs com: BUXARRAIS, M. R.;
CARRILLO, 1.; GALCERAN M.; LÓPEZ, S.; MARTÍN, X.; MARTÍNEZ M.; PAYÀ, M.; PUIG, J. M.;
TRILLA, J. i VILAR, J.: Ètica i escola. El tractament pedagògic de la diferència. Barcelona, Edicions
62, 1989; BUXARRAIS, M. R.; CARRILLO, 1.; GALCERAN M.; LÓPEZ, S.; MARTÍN, X.;
MARTÍNEZ M.; PAYÀ, M.; PUIG, J. M.; TRILLA, J. i VILAR, J.: El multiculturalismo en el
currículum. Educación moral y racismo. Barcelona, Edicions 62-MEC, 1993; GREM.: Transversal.
Educació moral 6-16. Barcelona Enciclopèdia Catalana, 1994; PUIG, J. M.: Aprender a dialogar. Madrid,
Infancia y Aprendizaje, 1995; PAYÀ, M.; MARTÍNEZ, M. i BUXARRAIS, M. R.: Éticay educación en

valores. Guías Praxis para el profesorado de Esa. Barcelona, Praxis, 2000 i MARTÍN, X.; PADRÓS,
M.; PUIG, J. M.; RUBIO, L. i TRILLA, J.: A MIDA. Materials per fer de tutor a la ESa. Barcelona,
Fundació Serveis de Cultura Popular, 2001.
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Fins aquí hem revisat les dues principals propostes que han determinat la manera

d'entendre i intervenir en educació moral a l'escola. En primer lloc, a través del clima o

l'atmosfera de les institucions, després a partir de classes dissenyades conscientment per
treballar continguts de valor amb els i les alumnes. Perspectives que, malgrat en la

pràctica no sempre s'han donat de manera tan pura com aquí han quedat descrites, si

que marquen les dues principals visions respecte la manera d'abordar l'educació moral a

l'escola fins el moment. La recerca que a continuació presentem pretén resoldre aquesta

tensió advertint que en un centre educatiu són i han de ser múltiples els espais
d'educació moral i que aquests prenen consistència a través del que hem anomenat les

tres vies d'educació moral.

1.2. Les tres vies de l'educació moral a l'escola

La línia investigadora de la que forma part aquesta tesi pretén constituir una

alternativa a la tradicional disjuntiva entre el clima moral i les classes d'educació en

valors que, des del nostre punt de vista ofereix una visió limitada de la qüestió. En

realitat no creiem que aquesta hagi de tractar-se inevitablement d'una disjuntiva. Sovint

es té la sensació que, en els darrers temps, els centres educatius han anat quedant reduïts

a espais de transmissió, abandonant altres de les funcions que li són pròpies. També que

la complexitat de la realitat ha plantejat als professionals de l'educació la necessitat de

repensar i redefinir les seves pràctiques, i la manera amb la que els centres s'enfronten

als nous reptes educatius. Juntament amb situacions d'indisciplina i violència escolars,

el panorama reclama una revisió de la proposta formativa dels centres. En aquest sentit,

les tres vies d'educació moral pretenen retornar la importància atorgada al potencial
formatiu del medi escolar. No tenen la intenció però, d'oblidar el valor de les classes

dissenyades explícitament per treballar valors amb els i les alumnes. D'aquesta manera,

representa una aproximació àmplia de l'educació moral a l'escola a través de tres vies

diferenciades: la via interpersonal, la via curricular i, el que ha estat el nucli de la nostra

recerca, la via institucional de l'educació moral.4

La perspectiva proposada parteix de la idea que l'educació moral al' escola es

concreta a través de la participació en pràctiques morals, en accions conjuntes que

4 Les vies a les que fem referència queden ja apuntades a TRILLA, J. i PUIG J. M.: "L'escola com a

àmbit d'educació moral" a Perspectiva escolar, 1991, 157, p. 5-l3.
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permeten dur a terme objectius educatius i viure experiències de valor. La institució

proporciona als seus membres oportunitats diverses a través de les quals viure en

primera persona i posar en pràctica valors. Per tant, l'educació moral s'ha d'entendre

com la immersió en un medi format per un conjunt de moments i accions d'important

influència formativa. Tot i així, no totes les pràctiques de la institució són iguals ni tan

sols podem garantir que es trobin en un mateix nivell. En realitat, són diversos els espais
a través dels quals s'implanten les diferents pràctiques morals d'un centre. Tres vies

diferenciades que s'espera actuïn de manera paral-lela i constant, complementant-se
entre sí i oferint una imatge de la complexitat que suposa l'entramat formatiu de les

institucions. Ens referim a la combinació d'accions de caire interpersonal, amb algunes
més curriculars que es donen en moments concrets de l'horari escolar, així com també

pràctiques institucionalitzades que engloben el conjunt de l'escola. Es tracta d'un

sistema, d'un univers de pràctiques que de manera complementària i coordinada

multipliquen el seu potencial formatiu. 5

La via de les relacions interpersonals representa el primer nivell, el més micro, a

través del qual analitzar la participació conjunta en pràctiques per part dels membres

d'una institució educativa," És a dir, la via d'educació moral que es concreta en

cadascun dels vincles interpersonals que s'estableixen entre educadors i alumnes -i

aquests entre si- i la seva influència en la construcció de la seva personalitat moral. En

aquest cas, es posa l'atenció en l'infinit nombre d'instants de relació, d'encontres

personals a través dels quals educadors i educands intercanvien paraules, gestos o una

senzilla mirada que pot arribar a tenir una important càrrega formativa pel seu

destinatari. Ens referim a encontres d'acollida o reconeixement a partir dels quals es

generen qualitats morals com la responsabilitat i el respecte. Els encontres amb càrrega
formativa omplen el dia a dia en una institució, són omnipresents, ho travessen tot en un

col-lectiu com pot ser el centre educatiu. Són vincles que es donen en tot moment i, per
tant, no és possible una proposta d'intervenció definida en aquest sentit. Malgrat tot, el

seu estudi assenyala la necessitat de prendre consciència i prestar atenció respecte

aquests vincles afectius. I en relació a la coherència que aquests han de tenir amb la

proposta que es realitza tant a l'aula com al conjunt del centre. Així doncs, no podem dir

5
PUIG, J. M.: "Notes per a un debat sobre el lloc de l'educació moral i cívica a l'escola", 2004

(document sense publicar).
6 '

GlJON, M.: Encuentros cara a cara. Relaciones interpersonales y educación en valores. Barcelona,
GraÓ,2004.
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que la via interpersonal sigui únicament el resultat del conjunt d'encontres que es

succeeixen en la vida diària de l'escola. El seu valor també engloba el conjunt de les

interaccions que es donen entre els membres que composen la comunitat escolar. Així

"la tasca educativa sempre ha de donar suport a la creació de sentiments positius:
entre professors i alumnes, entre alumnes o de cadascú amb si mateix. ,,7 A més, la via

interpersonal de l'educació moral es complementa amb el potencial formatiu de les vies

curricular i institucional que presentem a continuació.

Per la seva banda, la via curricular representa un segon nivell d'actuació envers la

concreció de l'educació moral a l'escola. 8 En aquest cas, el nucli de treball són les

tasques curriculars, aquelles accions que en el si d'un grup-classe es realitzen amb la

intenció de treballar aspectes de valor. S'assenyala per tant, la importància de reservar

un horari i un espai concret per a la formació cívico-moral dels i les alumnes en la

proposta educativa del centre. Les formes però, poden ser diverses. Així, la via

curricular de l'educació moral pot concretar-se en I 'hora de tutoria, un crèdit de lliure

elecció o a través de diferents tasques distribuïdes transversalment al llarg de diverses

matèries. De nou, es posa de relleu la importància de donar als i les alumnes

oportunitats per viure i aplicar valors, no pas d'inculcar-los de manera externa. Sense

dubte, les tasques curriculars ho fan possible de manera conscient i directa. En elles,

mestres i alumnes treballen conjuntament sobre qüestions moralment significatives. Les

tasques curriculars es fonamenten en tres elements que coincideixen amb els principis
del model de construcció de la personalitat moral.9 En primer lloc, els temes rellevants o

controvertits pels i les alumnes, bé sigui a nivell personal com social. Així, les sessions

pensades en aquesta direcció permeten un espai de diàleg i reflexió conjunta a través

dels quals el grup aborda temes del seu interès. La diversitat de respostes i punts de

vista que es posen en joc són el que té veritable valor a les pràctiques de deliberació.

Les disposicions que constitueixen la intel-ligència moral representen el segon element a

tenir en compte a les tasques curriculars. En aquest sentit les classes d'educació moral

han de contemplar l'entrenament de les diferents capacitats que configuren la

intel-Iigència moral per les quals existeixen tècniques concretes en cadascun dels

7 MARTÍN, X.; PADRÓS, M.; PUIG, J. M.; RUBIO, L. i TRILLA, J.: Tutoria. Técnicas, recursos y
actividades. Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 39-40.
8 DOMÉNECH, 1.: "Anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge en situació d'educació moral a

primària i comparació amb altres àrees del currículum, 2004 (tesi doctoral).
9
PUIG, J. M.: La construcción de lapersonalidadmoral. Barcelona, Paidós, 1996
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casos.
lO Finalment, la VIa curricular de l'educació moral també té en compte els

elements fonamentals de la cultura moral d'una societat. És a dir, aquells aspectes que

en forma de models, pràctiques o entitats suposen guies de valor per una comunitat. Les

relacions interpersonals i les tasques curriculars són dos nuclis fonamentals de la

proposta formativa d'un centre. Ambdós però, requereixen complementar-se amb la

tercera via d'educació moral, la institucional.

La via institucional representa el darrer element de la perspectiva que aquí

presentem alhora d'abordar l'educació moral a l'escola. Aquesta ha estat, tal i corn

indica el títol de la tesi, el nucli de la nostra recerca i l 'hem concretat a través del

concepte de cultura moral dels centres educatius. A nivell general, pretén posar de

manifest com el centre educatiu en la seva manera de ser i de fer -com a institució en el

seu conjunt- també exerceix una força formativa sobre els i les alumnes que no podem

menysprear. Així doncs, representa un nou agent formatiu a analitzar, també a tenir en

compte alhora de planificar la proposta formativa d'un centre. En definitiva, una força

que complementa la via interpersonal i la via curricular de l'educació moral a l'escola

fins aquí exposades. Donat que aquest és pròpiament el marc del nostre treball, a

continuació presentem els trets característics d'aquesta tercera via d'educació moral més

detingudament.

1.3. La via institucional de l'educació moral

Ja en l'apartat anterior fèiem esment del fet que les institucions educatives es

troben. a l'actualitat, davant d'un nou escenari educatiu i al qual donar resposta. D'altra

banda, destacàvem alguns dels aspectes que configuren la complexitat d'aquesta nova

realitat educativa, als que cal sumar-li l'empobriment o absència de diàleg i cooperació
en el si dels centres educatius. Tots aquests elements posen de manifest l'aprimament de
la força formativa que exerceixen les institucions educatives per elles mateixes, del que
nosaltres anomenem la via institucional de l'educació moral.

Aquesta tercera via representa el nivell més macro d'anàlisi de la proposta
d'educació moral a l'escola. Assenyala el valor de la institució educativa corn a agent

formatiu en si mateix capaç d'influenciar directament en la construcció de la

personalitat moral dels i les alumnes. Així doncs, és el conjunt de la institució educativa

10
PUIG, J. M. : La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona, Horsori, 1995.
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el que es converteix en el nucli de la nostra investigació. Sense dubte, la força i el valor

de la seva tasca formativa no resideix en la transmissió directa dels valors en els que

confia, sinó en un efecte d'immersió, participació i vivència a través de les pràctiques

que proposa per part dels seus membres.

Des de la nostra perspectiva, és el concepte de cultura moral el que ens ha permès
dotar de forma pràctica aquesta via institucional de l'educació moral. A través de la

cultura moral dels centres educatius es pretén concretar els elements que composen el

medi escolar. Determinar quines són les pràctiques institucionalitzades que, de manera

més o menys conscient, converteixen l'escola en un escenari adequat per a la formació

de la personalitat moral dels i les alumnes. Un escenari que acull i envolta al seu

alumnat, que influeix directament en el comportament dels seus membres i que ajuda a

donar forma als seus hàbits i virtuts. En definitiva, el medi que embolcalla però que

també permet viure en primera persona el conjunt de valors pels quals aposta una

institució educativa en concret. La cultura moral vol donar així una visió àmplia i de

caire institucional del que representa l'educació moral als centres educatius. Aprofundir
en el contingut de la cultura moral dels centres representa descriure quines són les

pràctiques que el centre duu a terme per tal de fer viure aquests valors i donar resposta a

les necessitats de formació i als nous reptes educatius.

Al reconèixer l'efecte educatiu que exerceix el conjunt de la institució escolar, es

posa de relleu la necessitat de que els centres posin atenció en la planificació, disseny i

posada en marxa de pràctiques pedagògiques amb valor formatiu. Aquesta representa

una tasca que no pot quedar abandonada a l'atzar i que ha de permetre enriquir el seu

propi potencial, convertint els centres educatius en comunitats democràtiques

d'aprenentatge però també de convivència.

Com en els casos anteriors, el valor de la via institucional de l'educació moral

interacciona i es complementa amb els de les altres dues vies ja exposades -la via

interpersonal i la via curricular. Quan totes tres treballen de manera coordinada, sumen

esforços i fan possible una veritable formació integral. D'una banda, a partir de l'efecte

motivador que pot arribar a produir el fet de tenir cura dels vincles interpersonals que es

donen en el si de la institució. D'altra banda, a través de les tasques curriculars que

afavoreixen el desenvolupament dels instruments cognitius amb els que els i les

alumnes s'enfronten a les situacions controvertides i configuren el seu propi punt de

vista. Finalment, donant consistència a hàbits, actituds i virtuts dels i les alumnes a
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través de la seva participació en pràctiques en les que el centre cristal-litza els valors en

els que confia. Al llarg de la nostra recerca, ens proposem explorar aquesta tercera via

d'educació moral, la via institucional que hem analitzat sota el concepte de cultura

moral dels centres educatius.

2. Intencions i objectius de la tesi

Un cop presentat el marc en el que s'inscriu la recerca, volem recuperar el que ha

estat el seu punt de partida i presentar-ne els principals objectius. El punt de partida ens

permet concretar i aprofundir en la finalitat última de la investigació. També ajuda a fer

nos una idea general del procés i a estructurar el contingut que es succeirà en les pàgines

següents. La formulació i explicació dels objectius pretén concretar les línies de treball

que ens han conduït al llarg de la recerca. De la mateixa manera, ha d'ajudar-nos en la

lectura del conjunt del treball. L'estructura de la tesi està directament vinculada als

objectius que a continuació exposem. En realitat, cadascun d'ells es concreta en un dels

capítols que apareixen en les pàgines posteriors. La idea és facilitar el seguiment del

treball i l'anàlisi dels resultats que s'han assolit per cadascun dels objectius plantejats.v'

2.1. Finalitat de la investigació

Tal i com ja hem presentat, el punt de partida de la recerca ha estat la preocupació

respecte com es concreta l'educació moral a nivell institucional en un centre educatiu.

És així, com ens hem aproximat a la idea de medi com agent educatiu i hem intentat

aprofundir en les pràctiques institucionalitzades que afavoreixen l'educació moral dels

seus membres. En definitiva, els elements que converteixen un centre educatiu

determinat en un escenari idoni per a la seva formació.

La tesi té com a nucli de treball la cultura moral dels centres educatius i la seva

finalitat ha estat elaborar i dotar de sentit una tercera via d'educació moral a través

11 En el capítol quart es presenta un recorregut a través del procés de la recerca atenent als principals
aspectes metodològics. També s'inclou una relació entre cadascun dels objectius de la recerca i el capítol
al que correspon en cada cas.
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d'aquest concepteY Una via d'educació moral que parteix de la idea que el medi

escolar és educatiu en si mateix, que afavoreix la formació dels seus membres i que, per

tant, mereix el seu estudi des de l'àmbit de l'educació moral. En aquest sentit, analitzar

quins són els elements que configuren aquest medi educatiu ens ha de permetre

concretar la idea que "els valors estan a tot arreu" i que s'aprenen per osmosi, pel fet

d'estar immersos en una institució determinada. El seu anàlisi en profunditat ha

d'afavorir també l'obertura de nous camins per a la reflexió, intervenció i millora

educatives.

La construcció d'una via institucional d'educació moral-i per tant, del concepte de

cultura moral- suposa dues elaboracions diferents, una de caire teòric i una altra més

empírica. L'elaboració teòrica ha de servir per assentar les bases conceptuals de l'estudi.

Aquesta implica una revisió bibliogràfica de treballs propers al nucli de la recerca des

de l'àmbit educatiu i altres disciplines. Pel que fa a l'elaboració empírica, l'estudi de

camp en diferents centres ha de convertir-se en la matèria prima d'una elaboració que

entenem ha de tenir com a punt de partida i revertir directament en la pràctica educativa.

En definitiva, una recerca teòrico-pràctica que ens ha de conduir a la construcció d'una

via institucional d'educació moral que complementi els efectes formatius de les vies

interpersonal i curricular.

2.2. Formulació dels objectius de la recerca

En les pàgines següents exposem els diferents objectius previstos per assolir el que
hem presentat com la finalitat última de la investigació. La seva formulació permet tenir

una visió de conjunt de la recerca. També, revisar les principals actuacions que ha

suposat el treball en relació als diferents objectius. En els propers capítols aprofundirem
en els aspectes metodològics, els resultats i les conclusions que ha originat cadascun

dels objectius que aquí formulem.

12 Recordem que aquest treball s'integra dintre d'una línia de recerca que fa una aproximació a les

diferents vies d'educació moral: la via interpersonal, la via curricular i, en aquest cas, la via institucional.
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Elaborar teòricament el concepte de cultura moral dels centres educatius

L'elaboració d'un concepte que reculli la idea del medi escolar com a agent

formatiu en si mateix planteja un treball de recerca en una doble direcció. D'una banda,

una investigació empírica que ens ha de permetre aterrar a la realitat educativa per

descobrir com les institucions escolars es converteixen en escenaris de formació moral

pels seus membres -aquesta part de la recerca es detalla en els cinc objectius següents.

D'altra banda, una revisió teòrica dels treballs i conceptes pròxims al nucli de la nostra

investigació. A través d'aquest primer objectiu ens proposem estudiar els conceptes

propers a l'element central de la recerca -la cultura moral-, tant des de l'àmbit educatiu

com des d'altres disciplines. També integrar els elements empírics i teòrics que

elaborem al llarg de la recerca per tal de formular la nostra pròpia definició de cultura

moral.

Per tal de treballar en aquesta direcció ens hem plantejat tres tasques diferents:

La revisió de l'estat de la qüestió respecte els conceptes de clima i cultura en

relació a l'estudi de les organitzacions.
La revisió d'alguns treballs pròxims a la idea de cultura moral des de l'àmbit

de l'educació.

L'elaboració del concepte de cultura moral com a sistema de pràctiques.
La fonamentació teòrica suposa doncs, una revisió bibliogràfica en diverses

direccions. En primer lloc, ens plantegem una revisió de l'estat de la qüestió respecte els

conceptes de clima i cultura, tradicionalment relacionats amb l'estudi de les

organitzacions. L'anàlisi i diferenciació entre ambdós termes ens ha de permetre,

posteriorment, establir la cultura moral com un nou prisma a través del qual analitzar les

institucions educatives. En la mateixa direcció, també ens proposem la revisió d'alguns
treballs de l'àmbit educatiu pròxims a la idea de cultura moral que volem defensar.

Aquests han de servir per centrar el nucli del nostre treball, justificar teòricament la

preocupació en aquest sentit i oferir una resposta diferent a les fins ara conegudes. En

definitiva, aquest primer objectiu planteja un exercici de fonamentació teòrica que,

juntament amb el treball de camp realitzat, ha de permetre l'elaboració del concepte de

cultura moral i, de la mateixa manera, la via institucional de l'educació moral.

18



Descriure la cultura moral dels centres educatius

Amb la descripció de la cultura moral ens proposem detectar, definir i analitzar les

accions institucionalitzades que encarnen valors als centres educatius. En definitiva,

conèixer i sintetitzar els elements que concreten la proposta formativa de les escoles i

dotar així de contingut la via institucional de l'educació moral.

Per assolir aquest objectiu ens plantegem dur a terme tres tasques diferenciades:

La descripció de les pràctiques morals dels centres educatius.

La descripció del conjunt de la cultura moral dels centres educatius.

La sistematització d'un procediment de descripció de la cultura moral.

En primer lloc, ens proposem analitzar amb detall les pràctiques morals, unitats

d'anàl isi en l'estudi de la cultura moral. Aquestes fan possible concretar les accions que

cristal·Iitzen els valors que es viuen a l'interior d'una institució educativa. D'aquesta

manera, la seva descripció acurada ha de permetre superar la idea que els valors són

quelcom eteri i imprecís. Partim de la hipòtesi que si els valors s'aprenen per immersió

en un medi determinat és perquè les pràctiques morals permeten la participació directa

per part dels membres de la institució. Per tant, considerem necessari realitzar un treball

etnogràfic que permeti fer sorgir, descriure, representar gràficament i ordenar les

pràctiques en un nombre determinat d'escoles. Considerem que és a través d'aquest

procés que podrem descriure el conjunt de la cultura moral dels centres. A més, el

treball en diferents escoles hauria de fer possible sistematitzar un procediment per a la

descripció de la cultura moral. En definitiva, posar a punt un sistema per poder, en un

futur, replicar l'estudi en altres centres.

Descriure perfils de valors de la cultura moral dels centres educatius

La descripció de perfils de valors dels centres pretén aprofundir en la proposta

formativa dels centres i retornar a aquests una imatge que la representi de manera clara i

visual. Així, ens proposem determinar els valors que es posen en marxa en cadascuna de

les pràctiques i analitzar amb detall les accions concretes que els encarnen.

Considerem que per assolir aquest tercer objectiu cal realitzar les següents tasques:
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La constatació de la cristal-lització de valors a través de les diferents

pràctiques educatives.

La descripció dels perfils de valors dels centres educatius.

La sistematització d'un procediment de descripció de perfils de valors.

La definició de valors de manera teòrica i pràctica.
Partim de la hipòtesi que és a través de les pràctiques morals que els membres

d'un centre viuen, apliquen i aprenen determinats valors en el si d'una institució.

Constatar aquest fet representa, per tant, la primera tasca que ens proposem en

aquesta fase de la recerca. En aquest sentit, ens plantegem determinar els valors que

encarnen les pràctiques d'un centre, també analitzar les accions concretes que hi ha

darrera de cadascun d'aquests valors. Aquesta tasca hauria d'aportar-nos també una

visió de conjunt del projecte formatiu d'un centre. És en aquesta direcció que

pretenem avançar en l'elaboració de perfils de valors dels centres amb format de

representació gràfica i visual. Finalment, considerem que el treball realitzat en

diferents escoles al llarg de la recerca hauria de permetre sistematitzar un

procediment de descripció de perfils de valors dels centres. També des d'aquesta

aproximació, s'obre la possibilitat d'elaborar definicions de valors globals.
Definicions que apuntin aspectes pràctics i accions concretes en les que aquests són

viscuts en el si de les institucions educatives.

Avaluar la cultura moral dels centres educatius a través de mesures objectives

A través de l'avaluació de la cultura moral a partir de mesures objectives ens

proposem aprofundir en les qualitats de les pràctiques morals com a unitat d'anàlisi del

medi educatiu. Ens referim a mesurar aquelles propietats que ens aporten informació

objectiva respecte la riquesa formativa de la cultura moral dels centres educatius.

Hem planificat la recerca en aquesta direcció en base a tres tasques:

La mesura de la diversitat de la cultura moral.

La mesura de la complexitat de la cultura moral.

La sistematització dels criteris d'avaluació de les mesures objectives de la

cultura moral.
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Pel desenvolupament de la primera mesura objectiva, partim de la hipòtesi que

quan més diversa és una cultura moral més rica i formativa és. D'aquesta manera, ens

proposem estudiar les possibilitats que ofereixen algunes aportacions des de l'àmbit de

l'ecologia i la seva aplicació a l'estudi de la cultura moral. En segon lloc, també

pretenem analitzar les diferències entre pràctiques en relació al seu procés de

realització. Sota la hipòtesi que quan més elaborada sigui una pràctica major és la seva

educativitat ens proposem explorar les possibilitats de la mesura de la complexitat de la

cultura moral. La sistematització d'aquestes mesures que es complementen entre si és

un dels elements que ha de fer possible aprofundir en l'aproximació avaluativa de la

cultura moral. Creiem que l'objectiu principal de la recerca, en aquest sentit, no ha de

ser la comparació entre centres. En tot cas, ha d'anar dirigit a l'elaboració i retorn de

material que ofereixi a les institucions educatives la possibilitat d'iniciar processos de

reflexió conjunta al voltant de la seva cultura moral.

Mesurar i analitzar l'opinió dels i les mestres sobre la cultura moral dels centres

educatius

Considerem que la mesura i anàlisi de l'opinió dels i les mestres sobre la cultura

moral dels centres en els que treballen ha de permetre complementar la informació

recopilada a través de les mesures objectives. Ens referim a la mesura d'elements que

apunten a la vivència que tenen els professionals d'un centre respecte el funcionament i

la dinàmica d'aquest. Així, ens proposem determinar els aspectes que ens interessen de

l'opinió dels i les mestres i construir un instrument de mesura que permeti registrar-la.
El treball en aquest cinquè objectiu ens el plantegem en relació a les següents

tasques:

La mesura del valor educatiu atribuït a les pràctiques.
La mesura de la satisfacció en l'aplicació de les pràctiques.
La sistematització dels criteris d'avaluació de les mesures subjectives de la

cultura moral.

El desenvolupament de les mesures subjectives ha de permetre l'anàlisi sobre com

es sent i es viu la cultura moral en els centres educatius per part dels seus professionals.
En primer lloc, partim de la hipòtesi que quan més educativa es creu que és una pràctica
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major és la motivació i implicació que s'aconsegueix. Aquesta ha de ser la base per

treballar en la primera de les mesures de caire subjectiu de la cultura moral, el valor

atribuït a les pràctiques morals. Mesurar la satisfacció dels i les mestres en l'aplicació
de les pràctiques pot ser un segon element a tenir en compte. En aquest cas, partim de la

idea que a més satisfacció envers les pràctiques morals major és l'empeny dels i les

mestres en la seva realització i, en definitiva, millors els resultats educatius. En tots dos

casos, pretenem aprofundir en mesures que retornin als centres una imatge respecte la

vivència de la cultura moral per part dels seus membres. De nou, es tracta de mesures

que han de suposar un material interessant per a la reflexió conjunta entre els membres

de la institució. La sistematització d'aquest tipus de mesures, en darrer lloc, hauria de

complementar l'aproximació avaluativa iniciada a partir de les mesures objectives.

Retornar la informació

educatius

impulsar processos d'avaluació interna als centres

El retorn de la informació i l'impuls de processos d'avaluació interna als centres

educatius representa el darrer dels objectius que ens proposem. En aquest sentit, ens

plantegem posar a punt, organitzar i retornar als centres el material necessari per tal

d'iniciar processos de reflexió conjunta sobre la pròpia cultura moral. En definitiva, el

que s'espera sigui el punt de partida de processos de millora i innovació educativa en els

centres.

El treball en aquest sentit el plantegem en relació a tres tasques diferenciades:

El retorn als centres d'una imatge sobre la seva proposta formativa a nivell

institucional.

La presa de consciència dels centres educatius en relació a la seva cultura

moral.

L'impuls de processos d'avaluació interna als centres.

En aquesta darrera fase de la recerca ens proposem, en primer lloc, la necessitat

d'elaborar un producte de retorn al centre que permeti als seus professionals veure els

resultats més destacables de la investigació. Ens referim a la tasca de recollir,

organitzar, sistematitzar i dur a terme el retorn de les dades obtingudes a través de

l'estudi. Un retorn que en el seu fons pretén afavorir la presa de consciència per part

dels professionals de l'escola i engegar processos de reflexió conjunta. Així, l'impuls de
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processos d'avaluació interna sobre la pròpia pràctica en els centres es converteix en un

objectiu dirigit a explorar les possibilitats d'intervenció pedagògica, optimització i

innovació educatives. També les d'altres usos com poden ser la formació de mestres o

la incorporació de professionals nous a una institució educativa. En definitiva, pretenem

explorar les possibilitats pedagògiques que pot arribar a aportar un procediment de

descripció, avaluació i intervenció sobre la cultura moral dels centres.

A través de tots aquests objectius i el treball de camp que han suposat es concreta

el que unes pàgines abans presentàvem com la finalitat de la recerca. Ens referim a

l'elaboració d'una via institucional de l'educació moral que, sota el concepte de cultura

moral, permet dotar de sentit la idea intuïtiva que els valors són quelcom que es respira
en una institució. Una línia de treball que ens reafirma que els valors d'un centre estan

directament relacionats amb el que fan els seus membres. D'aquesta manera es posa de

relleu un element per a la reflexió a les escoles que, dotades d'un procediment adequat,
ha de permetre a les institucions engegar processos d'avaluació interna i millora

educativa.
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Il. Els conceptes de clima i cultura

en les organitzacions
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A través de les següents pàgines pretenem treballar per a l'elaboració teòrica del

concepte de cultura moral, el primer objectiu de la recerca. Més concretament, volem

centrar-nos en la primera de les tasques plantejades en aquesta direcció, la de revisar els

conceptes pròxims al nucli de la investigació. Ens referim a la revisió de l'estat de la

qüestió respecte els conceptes de clima i cultura en l'estudi de les organitzacions.

L'anàlisi i diferenciació entre ambdós termes ens ha de permetre, posteriorment, establir

la cultura moral com un nou prisma a través del qual analitzar les institucions

educatives. Ens trobem en un primer pas de la fonamentació teòrica del nucli de la

recerca. En l'anomenada aproximació conceptual a la cultura moral dels centres

educatius que es completa amb el contingut del següent capítol.
Abans de revisar cadascun dels conceptes, l'estudi sobre el clima i cultura en les

organitzacions ens obliga a fer referència a tres de les grans metàfores que, al llarg del

temps, han servit per representar l'organització. Tres visions sorgides de l'àmbit

empresarial que, sense esgotar-les totes, diferents autors i teories han usat pel seu anàlisi

i conceptualització. Ens referim a l'organització com a màquina, com a sistema i com a

metàfora. La primera, que entén l'organització com una màquina, respon a la concepció
mecanicista de l'administració científica del treball. En aquest context, l'organització

representa una màquina ben ajustada,
1
gairebé de rellotgeria, que consisteix en la

distribució rígida de diferents peces i elements. L'aspecte humà no resulta doncs el més

important. Els conceptes de cultura i de clima no hi tenen cabuda i, per tant, no s'han

generat estudis en aquesta direcció. El rendiment i l'eficiència en el treball es

converteixen en els veritables nuclis d'interès i investigació d'aquesta primera

1
SMIRCICH, L.: "Concepts of culture and organizational analysis" a Administrative Science Quarterly,

1983,28, p. 339-352.
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aproximació.i En el segon cas, l'organització s'entén com un sistema obert i en relació

amb el medi ambient en el que està immers. Ens referim a una organització que haurà

d'aprendre a respondre i adaptar-se, per tal de sobreviure, a les necessitats del medi en

el que es troba.' Sota aquesta perspectiva, l'estudi sobre la cultura i el clima en les

organitzacions ha originat dues grans postures. D'una banda, com a variables externes

del sistema i, per tant, parts constituents del context que l'envolten. De l'altra, el clima i

la cultura s 'han analitzat com a variables internes i, per tant, parts integrants de la pròpia

organització. La darrera concepció ha analitzat l'organització com a metàfora. És a dir,

com una expressió metafòrica, un conjunt de significats compartits que sorgeixen per la

interacció social dels membres que configuren l'organització. En aquest punt, cultura i

clima es converteixen en noves metàfores que permeten acostar-nos i interpretar les

organitzacions des de la seva complexitat. Estudiar el clima i la cultura representa

doncs. aprofundir en els esquemes interpretatius que les composen i fan possibles.
A partir d'aquí, exposarem les característiques més rellevants dels conceptes de

clima i cultura en les organitzacions, així com també les principals línies d'estudi que

s'han generat al respecte. D'aquesta manera, podrem comprovar com es posen de

manifest les diferents concepcions sobre l'organització que hem volgut sintetitzar.

1. Sobre el concepte de clima en les organitzacions

En primer lloc, revisarem els aspectes referents a l'estudi del clima en les

organitzacions. Ens proposem dur a terme una aproximació històrica al concepte, una

estudi de les principals definicions al respecte, dels seus continguts, de la metodologia
de investigació que s 'ha utilitzat i de les principals línies de treball que ha suposat la

recerca en aquest sentit.

2
SANTOS, M. A.: La luz del prisma. Para comprender las organizaciones educativas. Archidona:

Aljibe, 1997, p. 165.
3
SMIRCICH, L., op. cit., p.340.
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1.1. Aproximació històrica al concepte de clima en les organitzacions

Quan ens proposem estudiar el desenvolupament del concepte de clima de

l'organització, ens adonem que aquest és paral-lcl a l'evolució de la psicologia social i

de les organitzacions." Sovint s'assenyala a Tolman i el seu treball sobre l'ambient

percebut de forma subjectiva per explicar la conducta, com un dels antecedents més

clars del concepte de clima en l'organització. Aquest autor explica la conducta a partir
dels "mapes cognitius" individuals de l'ambient.

Es considera els anys 40 com els que van obrir ja camí cap a la idea de clima

psicològic i de l'organització amb treballs com els de Lewin, Lippitt i White.5 Aquests

autors van desenvolupar un creixent interès pel context social de l'organització com a

conjunt de forces socials que incideixen sobre l'individu en aquest ambient. Així doncs,

van dur a terme un treball experimental de laboratori a través del qual van analitzar els

estils de lideratge grupal per, finalment, introduir el concepte de clima com a nexe entre

individu i ambient. Partint d'aquest treball, Murray va elaborar l'anomenada teoria de la

personalitat que va posar èmfasi en 1'entorn i la seva influència en el clima psicològic
dels individus que treballaven en un medi determinat. D'aquesta manera, va

conceptualitzar un conjunt de forces internes o necessitats i forces externes o pressions.

Murray va arribar a identificar un total de trenta forces internes enfront de les forces

externes corresponents. Aquestes però no podien ser identificades a través de

l'observació sinó a partir de les conductes o accions dels individus o alguns tests de

personalitat. Des de l'àmbit educatiu, els anys 40 van servir per analitzar les

característiques docents i els estils de lideratge, així com també la seva influència en el

clima dels grups dalumnes. Ja als anys 50, apareix com a destacat Argyris, qui va

emfatitzar el valor de les relacions interpersonals com a determinants del clima en les

organitzacions." Parla doncs, del conflicte amb l'organització originat quant les

necessitats no segueixen una única direcció. Controlar aquest conflicte significa incidir

4
SILVA, M.: El clima en las organizaciones. Barcelona: EUB, 1996 representa una exhaustiva revisió

històrica i teòrica del concepte de clima en les organitzacions, així com també sobre les possibilitats
d'intervenció al respecte. Donada l'amplitud de la recerca, aquest treball ens serveix com a punt de

partida a l'hora de fer una breu revisió històrica dels origens del concepte i dels seus punts d'inflexió.
5
LEWIN, K., LIPPITT, R. i WHITE, R. K.: "Pattems of aggressive behaviour in experimental created

"social climates'''' a Journal ofSocial Psychology, 1939, 10, p.271-299.
6
ARGYRIS, C.: El individuo dentro de la organización. Barcelona, Herder, 1979.
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en les dimensions del clima de l'organització, és a dir, la confiança interpersonal, el

compromís i l'obertura.

Sembla, però, que va ésser la dècada dels 60 la que va permetre donar consistència

i rigor als estudis i investigacions sobre el clima en les organitzacions. També va ésser

aquest moment el que va introduir la idea de clima com a personalitat o caràcter de

l'organització -línia de treball amb gran ressò dintre d'aquest camp. Així, la idea de

"clima organitzatiu" apareix amb Gellerman a través dels seus treballs sobre psicologia
industrial.Ï D'aquest moment, diversos autors coincideixen en assenyalar el treball de

Halpin i Croft, publicat sota el títol de The organizational climate ofschool, com el que

va obrir un nou camí per a l'estudi del clima en les organitzacions i, en especial, en les

institucions educatives. En aquesta direcció, Tagiuri va analitzar el clima de les

institucions educatives en funció de diferents categories taxonòmiques -lecològica, la

de medi, l'ambient social i la cultura-, va presentar un ampli ventall de conceptes per a

l'avaluació d'ambients en institucions educatives a diversos nivells.s

En aquest marc, la dècada dels 80 es converteix en un moment de veritable

preocupació per la definició i delimitació metodològica del concepte de clima en les

organitzacions. En aquest moment, es posa de manifest la necessitat d'analitzar i

sintetitzar les diferents definicions sobre clima. En l'àmbit educatiu, destaca el treball

d'Anderson que va fer una revisió dels estudis sobre clima en la institució educativa i

les va classificar segons les quatre categories assenyalades per Tagiuri." L'autora va

reivindicar la investigació sobre clima escolar com quelcom necessari i desitjable pel

desenvolupament i la millora educativa, sense deixar de reconèixer les dificultats del

seu estudi.

Tal i com hem volgut posar de relleu en els punts anteriors, el concepte de clima

ha estat un creixent nucli d'anàlisi a l 'hora d'estudiar institucions de tot tipus. L'interès

del seu estudi sorgeix de considerar que aquest influencia directament els estils de vida i

els comportaments, així com també el procés productiu que es dóna a l'interior d'una

7 MARTÍN BRIS, M. (coord.): Clima de trabajo y participación en la organizaciàn y funcionamiento de
los centros de educación infantil/primariay secundaria. Alcalà, Universidad de Alcalà, 1999, p. 18.
8
TAGIURI, R. i LITWIN, G. H. (eds.): Organizational climate: exploration ol a concept. Boston,

Harvard University, 1968.
9
ANDERSON, C.: "The search for school climate: a review of the research" a Review ol educational

research, 1982, 52, 3, p. 368-420.
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organització.
lO
Així, la recerca sobre clima en l'organització es justifica per la relació

constatada teòricament i pràctica que se li atribueix a l'assoliment de certs productes.

Alguns d'ells poden ser la satisfacció i motivació en el treball, la major participació, una

millor qualitat en la producció o un més alt rendiment acadèmic. 11

L'objectiu de l'estudi del clima en l'organització és l'anàlisi i comprensió del

comportament dels seus membres dintre d'aquesta en un moment concret, la possibilitat
de realitzar un diagnòstic previ que permeti establir estratègies de control i possibles
canvis. És a dir, l'estudi del clima en les organitzacions ha estat històricament lligat a la

finalitat de determinar estratègies de canvi i millora en l'efectivitat o productivitat de

I'organització.V Possiblement per això, l'anàlisi del concepte ha estat relacionat amb el

desenvolupament de la psicologia social i de les organitzacions, preocupades per

aprofundir en el funcionament i comportament dintre d'aquestes amb vistes a la seva

optimització.
L'estudi sobre el clima no ha estat però, l'única manera d'analitzar les

organitzacions. Aquest ha hagut de conviure, a través de la seva història, amb la

creixent preocupació pel concepte i la idea de cultura en l'àmbit de l'organització que

intentarem analitzar més endavant en aquest mateix capítol.

1.2. Definició del concepte de clima en l'organització

Com ja s'ha posat de manifest, són moltes les definicions que s'han donat al llarg
de la història a l'hora d'explicar què significa el concepte de clima en l'estudi de les

organitzacions. Estem, davant d'un terme imprecís, l'ambigüitat del qual és una realitat

destacada per diversos autors. Aquest fet fins i tot ha portat a algun d'aquests autors a

afirmar que es tracta "d 'un concepte xiclet que s'estira i encongeix convenientment, un

terme tan ampli com imprecís".
13

En un intent per extreure els elements comuns i definir el concepte, podem dir que

el clima en l'organització pretén explicar una entitat de caràcter psicosocial que

10
ZABALZA, M. A.: "El clima. Concepto, tipos, influencia del clima e intervención sobre el mismo" a

GAIRÍN, J. (et al.): Manual de organización e instituciones educativas. Madrid, Escuela Española, 1996,
p.264-297.
li FERN.ÀNDEZ, Ma. J. i ASENSIO, L: "Relación del clima con el rendimiento del centro" a Apuntes de
educación (Dirección y Admin istracion), 1988, 32, p. 5-7.
12 ROY, W. K.; TARTER, C. J. i KOTTKAMP, R. B.: Open schools/ Healthy schools. Measuring
organizational climate. Newbury Park (Calif.), Sage, 1991, p.8.
13 '

MARTIN BRIS, M. (coord.), op. cit., p. 27.
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influencia directament a l'organització i al comportament dels seus membres. Es tracta

d'una qualitat, relativament estable i present en l'experiència col·lectiva que condiciona

els processos i resultats que es desenvolupen en l'organització.
14

Tal i com podrem comprovar més endavant, han estat diverses les línies de treball

que ha suscitat l'estudi sobre el clima en les organitzacions. Podem destacar entre

diferents concepcions del clima a través de les quals s'han anat valorant cada cop més

els elements subjectius que el determinen. El següent quadre pretén sintetitzar les

principals definicions de clima en les organitzacions; de totes maneres, serà més

endavant quan aprofundirem en cadascuna d'aquestes.

Diferents concepcions de clima en les organítzacíons
Aproximació Unitat d'anàlisi Definició
Macro Organització Clima com a qualitat organitzativa

Clima com a conjunt de percepcions sorgides a partir de les

característiques de l'organització
Micro Individu Clima com a conjunt de percepcions de l'ambient sorgides

de la interacció entre els interessos de l'organització i les
necessitats individuals

El quadre destaca les tres grans definicions de clima en les organitzacions que

s 'han donat al llarg de la història. Assenyala, en primer lloc, la concepció de clima que

sorgeix d'una aproximació macro en la que la unitat d'anàlisi és l'organització. En

aquest marc, el clima es defineix com una qualitat o característica més de l'organització,
així com l'estil comunicatiu o de lideratge que es dóna en una institució determinada. A

continuació, destaca una segona concepció de clima en la que, des d'una aproximació
micro, la unitat d'anàlisi passa a ser l'individu. En aquest cas, el clima es defineix com

el conjunt de reaccions i percepcions que comparteixen els membres d'una organització
i que generen les seves pròpies característiques estructurals. Finalment, s'apunta també

una tercera concepció de clima en la que, també des d'una perspectiva micro, es tendeix
a donar més valor al paper de l'individu en la creació del clima. D'aquesta manera, el

clima passa a entendre's com el conjunt de percepcions que comparteixen els membres

d'una organització respecte l'ambient de treball. En aquest cas, les percepcions són el

14
Aquests són alguns dels elements desenvolupats a través de l'informe d'avaluació de la Generalitat de

Catalunya sobre Clima de centre i clima de classe als centres d'educació secundària de Catalunya de
1998.
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resultat de la combinació entre els interessos de l'organització
individuals dels seus membres.

Aterrant j a a l'àmbit educatiu, el concepte de clima a 1'escola tampoc ha estat fàcil

les necessitats

de conceptualitzar ja que també s'hi ha reflectit la diversitat de definicions que acabem

de presentar. A més, han estat múltiples les variables, metodologies i teories des de les

que s'ha analitzat. Podem dir però, que majoritàriament el clima escolar s'ha entès com

una qualitat de l'ambient de la institució educativa. Una qualitat basada en la percepció
col-lectiva de la conducta en les escoles viscuda i fruit de l'experiència dels seus

participants i que també té influència sobre la seva pròpia conducta. IS Estem doncs,

davant d'un concepte de caràcter multidimensional i globalitzador, una entitat en la que

conflueixen nombroses variables i que troba en la percepció dels membres del centre

l'indicador més important pel seu anàlisi i avaluació. A més, des d'aquesta perspectiva,
es considera que dintre d'una mateixa institució poden distingir-se i conviure diferents

contextos i, per tant, diversos microclimes.
16

En l'àmbit educatiu, el clima es converteix, en un element d'importància decisiva,

ja que es considera que influencia els resultats acadèmics i socials dels i les alumnes. Es

creu, fins i tot, que és part del currículum ocult que aquests aprenen a l'interior de la

institució escolar.l" Així, estaríem davant d'una variable, sovint desconsiderada, que

hauria de prendre més relleu si tenim en compte l'amplitud dels seus efectes.

En aquest sentit, Peiró fa incidència en estudis que han intentat emfatitzar la

relació entre clima i aspectes de la conducta com poden ser l'absentisme o la

participació.i'' Zabalza, per la seva banda, destaca la influència que el clima escolar

exerceix sobre alguns dels grans tòpics educatius.19 Ens referim a la qualitat general de

l'educació, al rendiment i a la satisfacció d'alumnes i professorat. El mateix autor, cita a

Brunet en referència als efectes que produeixen les variables que intervenen en la

composició del clima organitzatiu: resultats individuals -satisfacció, rendiment i qualitat
de vida-, de grup -cohesió, moral i resultats-, i de l'organització -rendiment escolar,

15
ROY, W. K.;TARTER, C. J. i KOTTKAMP, R. B., op. cit., p. 10.

16 FERNANDEZ, Ma. J. i ASENSIO, 1.: "Concepte de clima institucional" a Apuntes de educación

(Direcciàn y Administraciàn), 1988, 32, p. 2-4.
17
ZABALZA, M. A., op. cit., p. 286.

18 PEIRÓ, J. M.: "Clima organizacional" a PEIRÓ, J. M.: Psicología de la organización. Madrid, UNED,
1991, p.501-521, p. 519
19 ZABALZA, M. A., op. cit., p. 288-289.
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eficàcia, adaptació i evolució. Es constata així, que la millora del clima representa

clarament una optimització en els resultats educatius.

Però, és Anderson qui, des de l'àmbit educatiu, duu a terme una àmplia revisió del

concepte de clima i les investigacions que han posat de relleu com aquest afecta a molts

resultats dels i les alumnes.i" Ho fa seguint les quatre categories proposades per Tagiuri.
En referència a les variables ecològiques, materials i físiques, destaca elements com la

decoració i la cura del centre són característiques de les escoles d'alt rendiment i de

clima positiu. Mentre, la investigació sobre el tamany dels centres, sembla indicar que

les escoles petites són més obertes i afavoreixen la interrelació dels seus membres. Pel

que fa a les variables de medi o característiques de les persones dintre del medi escolar,

Anderson destaca els estudis realitzats envers l'estabilitat, l'educació i la moral del

professorat i la seva influència en el desenvolupament i rendiment dels i les alumnes. Ja

en el cas de les variables de l'ambient social o els models d'interaccions dintre del

centre, les investigacions posen de relleu com les relacions entre els membres de la

comunitat educativa influencien en el clima escolar i en el rendiment de l'alumnat.

Finalment, l'estudi de les variables de la cultura o els valors i creences compartides
dintre del centre ha posat al descobert que l'èmfasi en el treball en equip i el consens en

la presa de decisions està directament relacionat amb un clima positiu de centre.

Ja dintre de l'àmbit de la moral no són gaires els referents que tenim del concepte

de clima. De totes maneres, i subratllant la idea de que el clima és el to, l'esperit o la

força d'un grup o organització, Silva destaca en la seva obra estudis sobre clima moral

duts a terme després de la II Guerra Mundial. És en aquest moment quan els governs,

preocupats per la relació entre exèrcit i civils, van posar els mitjans per estudiar l'estat

mental de la població després dels grans canvis que s'havien donat al món."

En un sentit diferent, però utilitzant conceptes afins al nucli de treball que ens

ocupa en aquesta recerca, trobem algun estudi sobre el que s 'ha anomenat clima ètic de

l'organització. En aquest cas, el clima representa el codi ètic de l'empresa, el marc de

referència sobre el qual una organització estableix el que és considerat èticament

correcte o incorrecte. A través d'aquest treball, Cullen, Victor i Stephens determinen un

model que creua diferents nivells d'anàlisi -segons a qui va dirigit en cada cas (individu,
organització, societat en general)- i diversos criteris ètics -els nivells morals de

20
ANDERSON, e., op. cit., p. 388.

21
SILVA, M., op. cit., p. 40.
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Kolhberg (preconvencional, convencional i postconvencionalj.r' El model presenta, nou
possibles tipus de clima ètic de l'organització. Aquests van des del que es mou per

l'interès propi fins el que fonamenta la seva actuació en les lleis i codis ètics

professionals.
En definitiva, quan parlem de clima ens trobem davant d'un concepte amb una

llarga tradició i important valor en l'estudi de les organitzacions, donat que permet la

comprensió del comportament i la conducta dels individus dintre de l'organització a la

que pertanyen.

1. 3. Els continguts del clima en les organitzacions

Després d'haver analitzat les principals característiques del concepte de clima en

les organitzacions, resulta interessant aprofundir en els diferents continguts temàtics que

s'han investigat a partir d'aquest. Per això, revisarem la classificació que Zabalza fa a

través del seu treball es centra fonamentalment en les institucions educatives i concreta

els aspectes en els que els autors han posat atenció en l'estudi sobre el clima a

l,
. . r 23

organització. L'autor diferencia entre clima organitzatiu, psicològic, social,

emocional i intel-lectual o acadèmic.

En el cas del clima organitzatiu, les investigacions s'han dedicat a analitzar les

característiques materials i funcionals de la institució en tant que organització.

D'aquesta manera, el contingut a analitzar són aquells elements directament relacionats

amb la gestió de l'organització i el compliment de les funcions que li són

característiques. Estarien dintre d'aquest primer bloc, aquells estudis que, per aprofundir
en I'estudi del clima, han analitzat les relacions formals i l'estil de lideratge que es dóna

dintre de l'organització.
L'estudi del clima psicològic implica entendre la percepció com un element clau

d'aquest concepte. Ens referim a la percepció com un instrument per fer interpretacions
i inferències sobre les situacions que es donen i com un condicionant de les conductes

posteriors dels membres de l'organització. Dintre d'aquest tipus de contingut podem
diferenciar entre el que seria el clima organitzacional i el clima psicològic pròpiament
dit. El primer fa referència a la percepció del conjunt de membres de l'organització i ha

22
CULLEN, J. B.; VICTOR, B. i STEPHENS, C.: "An ethical weather report: assessing the

organizations ethical climate" a Organizational Dynamics, 1989, 18,2, p. 50-62.
23 ZABALZA, M. A., op. cit., p. 280-285
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estat el nucli de moltes investigacions sobre el clima en les organitzacions. Mentre, el

clima psicològic es refereix a la percepció i descripció que un individu fa d'una situació

concreta dintre de l'organització, proper a la idea de satisfacció.

El clima social ha estat una de les vessants més recurrents d'entendre el clima en

les organitzacions i fa referència a les relacions interpersonals entre els diferents

membres d'una organització o, en aquest cas, d'una institució educativa. Silva cita a

Schneider en la seva diferenciació entre clima en l'organització i clima social.i" L'autor

diu que el clima social es refereix a les polítiques i activitats característiques de la

manera en la que els iguals es relacionen. També en aquest sentit, podem assenyalar el

treball de Moos.2s Aquest darrer autor analitza com els membres d'una organització
duen a terme conductes diverses segons sigui la percepció del clima social que té lloc en

una situació determinada.

Les expressions d'afecte, els gestos de suport i l'administració de reforços positius
i negatius són alguns dels elements essencials del clima emocional que intenta recollir la

dimensió afectiva de les relacions. Així doncs, el valor dels aspectes afectius s'ha

destacat en les organitzacions com un element fonamental a analitzar per entendre el seu

funcionament. Dintre d'aquesta perspectiva, es cita a Schmuck i Schmuck consideren

que el clima escolar són les vibracions, els sentiments que es viuen en la institució

educativa.

Finalment, els estudis que s'han centrat en l'anàlisi del clima iruellectual o

acadèmic es basen en l'ambient que creen les organitzacions, en aquest cas escoles,

envers l'estudi i la formació. En aquest sentit, els plantejaments curriculars o els

programes sorgits de la pròpia dinàmica escolar poden convertir-se en veritables

elements de pressió en el funcionament del centre. De la mateixa manera, les

expectatives acadèmiques també incideixen de forma notable en les relacions i el

rendiment dintre de l'organització escolar.

1.4. Metodologia en la investigació sobre el clima en l'organització

Tal i com hem posat de relleu en els punts anteriors, l'estudi sobre el clima en

l'organització ha intentat assolir millores en els objectius productius en el món

24
SILVA, M., op. cit., p. 33.

25
MOOS, R.H.: Evaluating educational environments. Londres, Jossey Bass, 1987.
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empresarial i educatius en l'àmbit de l'escola. A nivell metodològic, aquesta finalitat

s'ha traduït en el desenvolupament de diverses tècniques d'avaluació de caire

quantitatiu, basades en l'anàlisi estadístic de dades. És, d'aquesta manera, com han

aparegut múltiples qüestionaris i inventaris dirigits a la mesura del clima en

l'organització.
Aterrant a l'àmbit educatiu, també trobem una gran varietat d'instruments per a

l'estudi i mesura del clima escolar. La idea de que està directament relacionat amb

alguns dels productes i resultats que es pretenen assolir des del centre educatiu fa sorgir
la necessitat de constatar i mesurar el clima de l'aula i del centre.

De totes maneres, ja advertíem en el punt anterior que el contingut del clima pot

ésser diferent segons l'opció prèvia que realitzem: si s'entén que la unitat d'anàlisi és

l'organització o l'individu. Cal tenir present que aquesta decisió determinarà també la

metodologia a utilitzar en cada cas; suposa no només una opció conceptual sinó també

metodològica. Quan la unitat d'anàlisi és l'organització en si mateixa la mesura va

destinada a valorar les propietats objectives d'aquesta. Per això s'utilitzen com a

principal font d'informació directius ilo professorat, és a dir, persones coneixedores de

la dinàmica i funcionament globals de l'organització o el centre educatiu. Mentre, quan

la unitat d'anàlisi és l'individu, es mesuren o analitzen les reaccions i percepcions

subjectives dels diferents membres de l'organització o, en alguns casos, fins i tot els

seus comportaments. Així, l'observació i sobretot els qüestionaris han estat les

tècniques més reconegudes per a l'estudi dels climes escolars. Val a dir però, que

actualment s'utilitzen tècniques diverses simultàniament, amb la intenció de triangular
la informació i no distorsionar la realitat."

Donada la importància que han pres en l'estudi del clima en les organitzacions

educatives, a continuació analitzarem un instrument per a la mesura del clima del centre

educatiu i un altre per a la mesura del clima de l'aula. Ens referim a l'OCDQ de Halpin
i Croft i el CES de Moos i Trickett, respectivament, dos dels instruments de mesura del

clima més utilitzats i revisats dintre de l'àmbit educatiu. 27

26 FERNANDEZ, Ma. J. i ASENSrO, 1.: "La medida de clima escolar y de clima de clase" a Apuntes de
educación (Dirección y Admintstracion), 1988, 32, p. 8-11.
27 FERNANDEZ, Ma. J. i ASENSIO, 1.: "Dos instrumentos para la medida del clima" a Apuntes de
educación (Direccion y Administracion), 1988,32, p. 12-15. L'OCDQ compta amb una versió revisada i

contemporània elaborada per Roy i alguns col-laboradors, ROY, W. K.; TARTER, C. J. i KOTTKAMP,
R. B., op. cit., 19. El CES té una adaptació a l'espanyola de R. Fernàndez-Ballesteros i B. Sierra de la
Universidad Autónoma de Madrid i editat per TEA.
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L'OCDQ (Organizational Climate Description Questionnaire) de Halpin i Croft

pretén mesurar el clima organitzatiu del centre, que es considera una variable de

l'eficàcia del mateix. Per a la seva elaboració, Halpin i Croft parteixen de la idea que el

clima és a l'organització el que la personalitat és a l'individu i que aquest té com a

indicadors les percepcions del professorat i la direcció dels centres. En aquest marc, van

construir un qüestionari per mesurar el clima organitzatiu així entès que consta de 64

expressions com les que adjuntem a continuació.t''

Ítems o expressions Es dóna Es dóna a Es dóna Es dóna
en rares vegades freqüent- quasi
ocasions ment sempre

El director dedica part del seu temps a ajudar als
professors
Els professors formen grups "socials" petits i
selectes
El director dóna exemple prenent seriosament el
seu treball

El conjunt d'ítems que configuren el qüestionari es distribueixen en 8 dimensions

o subtests. D'una banda, les dimensions de despreocupació, obstrucció, moral i intimitat

serveixen per descriure la conducta dels professionals de l'educació. La dimensió de

despreocupació fa referència a la tendència dels professors a deixar-se portar per la

rutina. La d'obstrucció representa la percepció, per part dels i les mestres,

d'impediments alhora de dur a terme la seva tasca. La dimensió de la moral o esperit es

correspon amb la idea d'autorrealització i satisfacció en el treball. Finalment, la

dimensió d'intimitat vol representar l'existència de relacions interpersonals i d'amistat

entre els professionals de l'educació.

D'altra banda, la conducta de la direcció queda definida a partir de les dimensions

d'aïllament, èmfasi en el rendiment, empenta i consideració. La primera, la dimensió

d'aïllament, fa referència a la reserva o manera distant de la direcció. En segon lloc,
l'èmfasi en el rendiment destaca l'orientació del centre cap a la tasca i la supervisió del

director perque això es compleixi. Ja en tercer lloc, l'empenta destaca una direcció que,

orientada cap a la tasca, predica amb l'exemple i resulta acceptada per la resta de

28
Exemples d'ítems de rOCDQ, FERNANDEZ, Ma. J. i ASENSIO,I., op, cit., p. 13.
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membres de la institució educativa. Finalment, la dimensió de la consideració recull

l'actitud favorable de la direcció cap al professorat en quant a persones.
La combinació d'aquests 8 subtests és el que dóna lloc a diferents tipus de climes

organitzatius que a través d'un continuum es defineixen com a clima obert, autònom,

controlat, familiar, paternal o tancat. Aquesta tipologia és doncs, la tipologia que permet

identificar el clima escolar d'un centre d'educació elemental o secundària a partir de

l'OCDQ de Halpin i Croft.29

Per finalitzar la revisió de l'OCDQ adjuntem un quadre que recull les

característiques de cadascun dels tipus de clima.3o

Subtests Tipoloaia de clima
Obert Autònom Controlat Familiar Paternal Tancat

Despreocupació Baix Baix Baix Alt Alt Alt

Obstrucció Baix Baix Alt Baix Baix Alt

Moral o esperit Alt Alt Alt Intennig Baix Baix
Intimitat Intermig Alt Baix Alt Baix Intermig
Ai1Iament Baix Alt Alt Baix Baix Alt

Emfasi en rendiment Baix Baix Alt Baix Alt Alt

Empenta Alt Intermig Intermig Intermig Intennig Baix
Consideració Alt Intermig Baix Alt Alt Baix

Per la seva banda, el CES (Classroom Environment Scale) de Moos i Trickett

pretén mesurar el clima social de l'aula, és a dir, les relacions professor-alumne i

alumne-alumne i l'estructura organitzativa d'una classe. L'instrument està constituït per

90 expressions. Tal i com hem fet amb l'OCDQ, a continuació presentem alguns

exemples d'ítems o expressions que configuren el CES.:ll

29
OWENS, R. G.: La escuela como organizacion. Tipos de conductas y practica organizativa. Madrid,

Aula XXI, Santi1lana, p. 255-285.
30

Característiques dels perfils prototípics de cada tipus de clima, HOY, W. K.; TARTER, C. 1.

KOTTKAMP, R. B., op. cit., p.16.
31 Ítems extrets de la versió adaptada a l'espanyol del CES, editada i distribuïda per TEA el 1985.
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Items o expressions ',e ,,',- Vertader
'

... Fab.
Els alumnes d'aquesta classe "estan als núvols"

En aquesta classe hi ha poques normes que complir
Al professor li agrada que els alumnes facin treballs

originals
Els estudiants no competeixen els uns contra els altres

Els alumnes en aquesta aula arriben a conèixer-se
realment bé

Els 90 ítems del CES es distribueixen en 9 escales i 3 dominis. D'aquesta manera,

el domini de les relacions inclou els aspectes afectius de la interacció i es concreta en les

escales d'implicació, afiliació i ajuda del professor. L'escala d'implicació es refereix al

grau d'atenció i interès dels i les alumnes en les activitats i discussions a l'aula. L'escala

d'afiliació es correspon amb el grau d'amistat entre els estudiants del grup. La darrera,

és l'escala d'ajuda al professor.
El domini de creixement personal es refereix al funcionament de l'ambient de

classe i inclou les escales d'orientació a la tasca i de competició. Així doncs, l'escala

d'orientació a la tasca es refereix a la importància que es dóna al compliment del

programa. En canvi, l'escala de competició representa el grau de valoració de l'esforç i

èxits personals.

Finalment, el domini del sistema de manteniment i canvi, referit a les regles que

marquen les innovacions de la classe, queda representat a partir de les escales d'ordre i

organització, claredat de les normes, control del professional i innovació. La primera

d'aquestes, la d'ordre i organització, es correspon amb el grau d'importància atribuïda

al comportament correcte i l'organització de la feina. La segona, la claredat de les

normes, posa l'èmfasi en el fet que els i les alunmes coneguin les normes i les seves

conseqüències, tenint així la possibilitat de complir-les. Ja la tercera escala, la de control

del professor o professora, es refereix al grau en el que aquest és estricte amb el

compliment de les normes abans esmentades. Finalment, l'escala d'innovació fa

referència la varietat i originalitat de les activitats que planteja el professional de

l'educació a l'aula, així com també el grau d'intervenció de l'alumnat en les mateixes.

A partir de la combinació dels diferents dominis i escales, el CES permet

identificar diferents tipus de clima de classe d'educació secundària o superior: les

classes orientades a la innovació, a la relació estructurada, a la competició com sistema

de suport, a la tasca amb el suport del professorat, a la competitivitat desmesurada i al

control.

38



Com hem pogut comprovar, la creació de diferents instruments per a la mesura del

clima en l'organització educativa ha estat la línia de treball predominant, així com

també el fruit obtingut a través de diverses investigacions.Y Malgrat ésser diferents, en

gairebé tots els casos s'ha compartit però, la pretensió de respondre a la pregunta de què
és el clima escolar, quines són les dimensions que el composen i/o quines les tipologies

que l'expliquen.

1. 5. Línies de treball: relació entre clima i organització

Ja hem anunciat al principi d'aquest capítol que l'estudi i anàlisi del clima en les

organitzacions no ha seguit sempre la mateixa direcció i que ha variat en funció de la

concepció d'organització que hi havia al darrera. A continuació farem un repàs de les

principals línies de treball al voltant de la idea de clima en l'organització. Som

conscients que no tots els autors les han organitzat segons aquesta classificació, i

malgrat això nosaltres l 'hem escollida perquè considerem que és força entenedora,

tenint en compte que ens permet seguir un mateix esquema per explicar els conceptes de

clima i cultura en les organitzacions.f Així doncs, adjuntem un quadre que resumeix les

línies de treball envers el concepte de clima en les organitzacions que després passarem

a definir detalladament.

Clima com

_., a variable

independent

CLIMA COMA
...- VARIABLE

- Des de la concepció
...- estructuralista

ANÀLISI DEL CLIMA Clima com

EN LES ORGANITZACIONS
,.._ _., -

a variable interna

Des de la concepció
�

personalista

CLIMA COMA
"- METÀFORA

32 Altres instruments de mesura que analitzen la dinàmica i funcionament del centre també han incorporat
ítems sobre aspectes propers a la idea de clima. En aquest sentit, el QUAFE inclou un apartat sobre
l'ambient de treball. DARDER, P. i LÓPEZ, J. A.: El QUAFE 80. Qüestionari d'Anàlisi del
Funcionament de l'Escola. Barcelona, Dossier Rosa Sensat, 1984. Aquest es tracta d'un instrument que
pretén buscar la coherencia entre el Projecte Educatiu de Centre i l'estructura i funcionament del mateix.
33 ALONSO AMO, E., op. cit., p. 46.
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Aquesta manera de classificar els treballs sobre clima en les organitzacions està en

funció de les diferents concepcions d'organització a la que aquest ha estat lligat. Així, es

diferencia entre clima com a variable i clima com a metàfora de l'organització.

Clima com a variable

En aquest cas, es parteix de la concepció de l'organització com a sistema obert

immers en un medi o ambient concret al que l'organització haurà d'adaptar-se en cada

situació. En aquest marc, es considera que el clima és quelcom que té l'organització,

que es pot analitzar, mesurar i manejar per a l'optimització de la pròpia institució.

En base a aquest sistema en el que conflueixen elements diversos, el clima podrà

ser considerat una variable de caire extern o intern que exerceix una influència en el

comportament dels i les membres de l'organització. És precisament aquesta influència

el que les investigacions i estudis voldran analitzar, tot perseguint la millora de les

organitzacions.
Tal i comja hem anticipat però, dintre de la concepció del clima com una variable,

aquest tampoc s'ha estudiat sempre de la mateixa manera. A continuació intentarem

posar de relleu com les investigacions sobre clima en les organitzacions han obtingut
resultats força diversos. Aquests depenen de si els autors han emfatitzat en l'anàlisi de

factors organitzatius o individuals. Així, podem diferenciar entre el clima entès com una

variable independent i clima com una variable interna de l'organització.

Quan entenem el clima com una variable independent a l'organització partim
d'una perspectiva macroscòpica en la que el clima és considerat la situació

organitzacional d'una institució determinada, pressuposant que dominen els factors

situacionals de I'organització. En aquest sentit, destaca l'aportació de Forehand i Gilmer

que defineixen el clima com un conjunt de característiques que descriuen una

organització, que permeten distingir-la d'altres organitzacions, són duraderes en el

temps i influeixen en el comportament dels membres de les organitzacions.Ï" També en

aquest mac, s'apunta a Tagiuri quan es refereix a la "qualitat ambiental total", de la que

el clima n'és una característica, formada per diferents variables que ja hem avançat:

l'ecològica, l'ambient social, l'estructura organitzativa i la cultura. Per la seva banda,

Moos, des del que s'ha anomenat una perspectiva d'ecologia social, va emfatitzar en les

34
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demandes ambientals, analitzant les variables ecològiques i estructurals, i introduint

també les socials i psicosocials dels grups i institucions.f Així, Moos va analitzar com

influenciaven aspectes propis de l'organització i del seu ambient en el tipus de relacions

que es donaven en el seu interior; un exemple va ser l'anàlisi i contrast entre centres

educatius i residències per a nois, per a noies i mixtes. Per aquest autor, el clima és un

dels elements configuradors -junt amb l'arquitectura de l'organització, les

característiques del grup i el context institucional- d'aquest ambient social en el que es

troba l'organització. Des d'aquesta perspectiva, el clima està compost per un conjunt de

variables independents i referents a factors organitzacionals que interactuen entre ells i

influeixen directament en el comportament d'aquesta. S'han assenyalat com a elements

constituents del clima el context, l'estructura, les normes i els valors de l'organització."
Aquesta línia de treball però, no ha estat exempta de crítiques. En ocasions s'ha titllat de

no aportar informació i mesures sobre característiques situacionals noves, sinó estar

analitzant de forma diferent aquelles que ja s'havien estudiat a través d'investigacions
anteriors.

Ja des d'una perspectiva microscòpica, el clima s 'ha estudiat com una variable

interna o depenent de l'organització. S'ha entès, que aquest representa la percepció

global que els individus tenen de l'ambient de l'organització de la que formen part. És

així com s'introdueixen elements de caire més subjectiu per explicar el clima en les

organitzacions. Però, segons quin es consideri el nucli que ha originat aquestes

percepcions s'establiran estudis de diferents tipus. Així, tot i tenir un fonament comú,

aquesta línia de treball no sempre ha seguit la mateixa direcció. Podem diferenciar entre

dues concepcions del clima com a variable interna, l'estructuralista i la personalista.
Des de la concepció estructuralista, la unitat d'anàlisi és la pròpia organització,

els mateixos elements objectius del context de treball. La concepció objectiva o

estructuralista parteix de la idea que el clima l'origina la resposta dels membres d'una

organització determinada davant la seva pròpia estructura. L'estudi versa sobre aspectes

objectius com són el tamany, els nivells de jerarquia de l'autoritat, la tecnologia que

s'utilitza o la centralització i descentralització de la presa de decisions -elements

objectius que configuren l'estructura de l'organització- i com aquests influencien en el

comportament dels seus membres. En aquest sentit, destaca les aportacions de Payne i
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41



Pugh que assenyalen com l'ambient de l'organització influeix en les actituds, valors i

percepcions dels seus membres respecte el què passa en aquesta. A través de la seva

investigació, els autors van trobar certes correlacions entre variables de l'estructura com

són la descentralització i el tamany de l'organització i el clima de la mateixa. Van posar

de relleu que, quan els processos de presa de decisions es perceben com descentralitzats

i menys formalitzats, el clima tendeix a ser més càlid i de suport, al igual que acostuma

a passar quan el tamany de l'organització és menor.37 De totes maneres, malgrat
s'estableixen algunes relacions entre variables estructurals i clima en l'organització,
hem de tenir en compte que resulta dificil parlar d'una veritable consistència en

aquestes. Partint de la idea que les característiques a analitzar són comunes per a tots els

membres de l'organització, sorgeix una crítica conceptual d'aquesta concepció ja que fa

impossible explicar els climes diversos que poden arribar a donar-se entre diferents

grups d'una mateixa organització; només serveix per explicar diferències entre

organitzacions. Finalment, també cal deixar clar que a través d'aquests estudis no es

pretén negar la incidència de la personalitat dels individus en el comportament de

l'organització però, d'alguna manera, s'opta per analitzar-ne els seus aspectes més

objectius.

Dintre de la concepció personalista, es considera als individus com processadors
d'informació i "el clima com el conjunt de percepcions que aquests elaboren sobre el

medi en el que treballen i que reflecteixen la interacció entre les característiques

personals de l'individu i les de l'organització ".38 Aquestes percepcions parteixen dels

fets, l'estructura i les característiques objectives de l'organització, d'una banda, i les

necessitats, inquietuds, valors i creences de l'individu per una altra. En definitiva però,

es considera que són els individus els que realment atribueixen significat als elements

que configuren una organització, deixant poc espai a la resta d'elements. Cal fer

referència a línies de treball que, entenent el clima com la personalitat de l'organització,
van des de posar l'atenció als problemes de compatibilitat entre individu i organització
-i com aquests són viscuts pels seus membres-, a profunditzar en les relacions dels

participants amb els aspectes informals del sistema social.

En el primer cas, cal destacar el treball d'Argyris qUI, a partir de la seva

investigació en una entitat bancària, va advertir la dificultat de fer coincidir les
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Id., p. 47.

38
Id., p. 49.

42



necessitats de l'individu i els requeriments de l'organització, també la necessitat de

trobar una forma d'equilibri entre ambdues forces.39 En la mateixa línia, Owens també

destaca a Etzioni i la seva teoria del consentiment.4o Aquesta explica com l'ajust entre

individu i organització depèn de com aquesta atrau als seus participants, tot diferenciant

entre institucions coercitives, utilitàries i normatives. Ja en l'àmbit educatiu, s'assenyala
el treball d'Stem i Steinhoff i el seu Organizational Climate Index (OCI) com un clar

exemple en aquesta línia de treball. Des d'aquest, s'entén que la conducta en un ambient

determinat és el fruit de la congruència existent entre les necessitats de l'individu i les

pressions que exerceix l'organització. Els autors van diferenciar entre 6 factors que,

agrupats en 2 grans blocs, permeten descriure el clima organitzacional. Els blocs als que

ens referim són la pressió de desenvolupament -clima intel-lectual, nivell d'exigència,

practicisme, suport i ordre- i la pressió de control -control de l'impuls. En el segon cas,

Owens cita la investigació de Whyte envers les relacions interpersonals entre els

treballadors de restaurants durant l'horari labora1.41 De la mateixa manera, també

assenyala a Halpin i Croft -i el seu Organizational C1imate Description Questionaire,

OCDQ- com les figures més representatives dintre d'aquesta línia de treball en l'àmbit

educatiu. Tal i com ja hem comprovat anteriorment, el seu treball es fonamenta en la

idea de que el clima està íntimament relacionat amb les conductes percebudes en el

professorat i la direcció escolar. Finalment, dintre de la concepció personalista, es

considera que els determinants del clima en l'organització són els processos de selecció

de personal, d'atracció d'individus cap a una organització concreta i d'atrició -procés a

través del qual l'organització corregeix els errors succeïts en els processos anteriors. En

definitiva, aquests tres elements són els que fan que els individus d'una mateixa

organització percebin el seu clima de forma molt similar.Y Des d'aquesta perspectiva

tampoc s'aconsegueix explicar els diferents climes dintre d'una mateixa organització.

Clima com a metàfora

Des d'aquesta concepció es parteix de la idea d'organització com a metàfora, és a

dir, com a concepte simbòlic. És precisament així com l'organització es converteix en

39 ARGYRlS, e., op. cit.
40
OWENS, R. G., op. cit., p. 251.

41 Id., p. 253.
42 ALONSO AMO, E., op. cit., p. 47.
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una representació, una expressió simbòlica, un conjunt de significats compartits pels

diferents membres que sorgeix de la interacció social entre aquests. L'organització és un

clima.

En aquest marc, el clima passa a ser entès com el conjunt de percepcions

compartides que sorgeixen de la interacció entre els membres d'una organització. Els

diferents climes dintre d'una mateixa organització apareixen, en aquest cas, de les

interaccions entre grups diversos. En aquest sentit, Silva cita textualment a Schneider

quan diu que "les percepcions del clima són descripcionspsicològicament molars en les

que hi ha acordper caracteritzar les pràctiques i procediments d'un sistema. A través

d'elles un sistema pot crear diversos climes. La gent percep climes diferents perquè les

percepcions molars funcionen com marcs de referència per aconseguir una

congruència entre la conducta i les pràctiques i procediments del sistema ".43

Tot plegat s'explica des dels processos de socialització i personalització que es

donen dintre d'una organització. En el primer procés, es tracta de la forma com els nous

membres coneixen i s'incorporen a l'organització a través d'un procés amb el que

descobreixen què és el que aquesta espera d'ells. En el segon cas, ens referim al procés
a través del qual l'ambient rep la influència dels individus i a la inversa.

Fins aquí hem revisat els principals elements històrics, les diverses definicions, els

diferents continguts i cadascuna de les línies de treball que ha originat el concepte de

clima aplicat a l'estudi de les organitzacions. Hem pogut comprovar la diversitat

paradigmàtica i metodològica que ha perseguit aquest concepte.
La revisió bibliogràfica i anàlisi de l'estat de la qüestió, tal com ja hem anunciat

anteriorment. resultava una tasca necessària en un estudi que pretén utilitzar el concepte
de cultura -sota el prisma de l'educació moral- aplicat a la institució educativa. Clima i

cultura han estat, dos conceptes que han conviscut durant molt de temps en els estudis

de les organitzacions. En els últims temps però, les investigacions sobre la cultura en les

organitzacions han anat creixent mentre es veia decréixer les referents al clima. A

continuació, presentem els trets característics del concepte de cultura en relació a les

organitzacions. Per fer-ho, seguirem el mateix esquema que hem utilitzat en el cas del

clima.

43
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2. Sobre el concepte de cultura en les organitzacions

En el segon apartat d'aquest capítol repassarem els trets característics en l'estudi

de la cultura en les organitzacions. A l'igual que en el cas del clima, aportem una

aproximació històrica al concepte, un estudi de les principals definicions al respecte,

dels seus continguts, de la metodologia d'investigació que s'ha utilitzat i de les

principals línies de treball que ha suposat la recerca en aquest sentit.

2.1. Aproximació històrica al concepte de cultura en les organitzacions

De la mateixa manera que passa amb el concepte de clima en les organitzacions, el

concepte de cultura comença a ser investigat en el moment en el que es passa d'una

concepció tradicional de l'administració científica del treball i s'introdueix la idea de

l'organització com a sistema obert i en relació a un ambient al qual ha d'adaptar-se."
Els primers treballs en aquest sentit es situen en el moviment reaccionari davant

del management científic imposat per Taylor. Una primera aportació va ser la d'Elton

Mayo i els seus col-laboradors que van introduir el concepte de "cultura en les

organitzacions" o "cultura corporativa" dintre de l'àmbit de l'organització. Aquests són

els primers autors que destaquen el valor de les normes, sentiments o interaccions en els

grups de treball i les organitzacions. A partir d'aquí, seran diversos els estudis en les

ciències empresarials que posen al descobert la importància de les dimensions

qualitatives en les organitzacions i la seva influència en la capacitat de treball de

l'individu.

De totes maneres, s'assenyala a Bamard i Drucker com els autors que, sense parlar
directament de "cultura en les organitzacions", es converteixen en els antecessors

immediats del concepte." El primer introdueix el concepte de sistema per explicar

l'organització, i assenyala la importància d'assolir una bona relació entre el

funcionament de l'organització i la vivència dels valors dels seus membres respecte el fi

de l'organització. En la mateixa línia, Drucker, que tampoc es va referir mai

44 L'exhaustiu anàlisi que sobre el concepte es duu a terme a La estrategia del caracal apunta els
antecedents del concepte de cultura en les organitzacions, també els punts d'inflexió en la història del

concepte. DÍEZ GUTIÉRREZ, E. J.: La estrategia del caracal. Un cambio cultural en una organización.
Barcelona, Oíkos-Tau, 1999
45 BARNARD, CH. I.: The functions of the executive. Boston, Harvard University Press, 1968 i

DRUCKER, P.: La gerencia de empresas. Barcelona, EDHASA, 1979.
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explícitament a la idea de cultura en les organitzacions, es va dedicar a estudiar les

empreses en tant què comunitats d'éssers humans basades en creences i principis
comuns propis. Aquestes idees després seran recuperades en diverses definicions del

concepte de cultura de l'organització.

Malgrat als anys 50 el concepte de "cultura en les organitzacions" s'introdueix en

estudis sociològics sobre l'empresa, no és fins a finals dels anys 70 quan aquest pren

unarellevància teòrica i pràctica considerable des de l'àmbit de la sociologia industrial,

concretament des del "management empresarial". Per tant, sembla ser que des de que

Pettigrew va reivindicar el seu estudi, el desenvolupament del concepte ha estat

ascendent, així com també diferent segons el moment." En un primer moment va ser

entès com a valor explicatiu de les conductes que es donen dintre d'una organització i,

posteriorment, com un factor d'identificació i diferència entre organitzacions, que

influeix directament en el seu rendiment.

Però decididament és als 80 quan el concepte pren força amb la publicació de dues

obres reconegudes mundialment. D'una banda, ens referim a la Teoria Z d'Ouchi47 en la

que s'analitzen les diferències entre les empreses americanes i les japoneses i com

aquestes influeixen en la seva producció. D'altra banda, va destacar En búsqueda de la

excelencia de Peters i Waterman.48 En aquesta obra s'exposa com aquelles empreses, els

únics objectius de les quals són els financers, no funcionen econòmicament tan bé com

aquelles que tenen un conjunt més ampli de valors. Diversos autors destaquen també el

treball realitzat per Deal i Kennedy en el seu treball Culturas corporativas.ï' que

pretenen analitzar els rituals de la vida corporativa a través de l'estudi de diferents

empreses.

D'aquesta manera, en els darrers anys, el concepte de clima que analitzàvem en els

apartats anteriors ha hagut de conviure amb la idea de cultura en relació a

l'organització. Un concepte que ha anat prenent cada cop una major rellevància en

l'estudi d'organitzacions diverses.

46
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"L'interès de conèixer i descriure els components culturals tenen una doble

finalitat. D'una banda, comprendre les variables que incideixen en el

funcionament de les organitzacions; i de l'altra, possibilita processos
d'intervenció quefaciliten el desenvolupament de les organitzacions'Ò"

Les paraules de Gairín estableixen així els principals objectius que persegueix
l'estudi de la cultura en les organitzacions. Aspectes que, els investigadors de la cultura

en les organitzacions, han estudiat a través de l'anàlisi de les forces que motiven el seu

comportament per comprendre la realitat de l'organització amb major profunditat. És

possiblement per això que, les disciplines afins a l'estudi de la cultura en les

organitzacions han estat fonamentalment l'antropologia i la sociologia.
L'interès d'investigació de la cultura en l'organització rau, d'una banda, en la

comprensió profunda dels elements que la composen. No és el mateix observar la

realitat de l'organització, que analitzar-ne els elements intrínsecs i les interpretacions

que l'expliquen o els aspectes que la doten de singularitat." D'altra banda però, la

investigació sembla tornar a posar-se al servei de la millora de les institucions en

l'estudi de la cultura. Davant d'això, podem afirmar que han estat nombrosos els autors

que han posat èmfasi en la dificultat de canvi que impliquen les cultures en les

organitzacions. De fet, s'ha parlat de la cultura com quelcom consistent i consolidat que

es manté en el temps i que, per tant, no és fàcil de canviar. Tal i com després podrem

comprovar, la postura respecte aquest tema varia segons la concepció de cultura que hi

ha al darrera i el contingut que es considera que la conforma. Malgrat tot, resulta lògic
entendre la investigació com un vehicle per a la comprensió que, en últim terme, ha de

fer possible posar a punt estratègies de transformació i millora. 52

Garmendía, que representa la cultura com la imatge interna de l'empresa, ha estat

un dels autors que han identificat i classificat les possibles intervencions pel canvi

cultural dintre d'una organització. 53 Per això ha utilitzat dos criteris fonamentals: el

nucli d'intervenció -les actituds i conductes o l'estructura organitzativa- i a qui va

dirigida la mateixa -individus, grups u organització. En la mateixa línia, Robbins revisa

50 GAIRÍN, 1.: Organizacion escolar: contexto y texto de actuaciàn. Madrid, La Muralla S.A., 1996, p.
367.
51 GAlRÍN, J., op. cit., p. 365.
52 • •
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53 GARMENDÍA, J. A.: Desarrollo de la organizaciàn y cultura de la empresa. Madrid, ESIC, 1990.
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algunes estratègies com l'educació, la comunicació o la coerció per enfrontar-se a la

resistència al canvi dintre de les organitzacions.
54

A més, les possibilitats de l'estudi de la cultura han despertat també l'interès en el

camp de les organitzacions no lucratives com pot ser l'escola. És així com, s'ha posat al

descobert que la forma de ser d'aquesta, els seus resultats, les seves possibilitats de

canvi i importància per a la societat resideixen en la seva cultura. Aquesta, en definitiva,

pot ser considerada un element clau perquè l'escola arribi a ser el que volem que sigui.55

2.2. Definició el concepte de cultura en l'organització

Quan arriba el moment d'aprofundir en el concepte de cultura en l'organització,
aviat ens n'adonem que la seva definició no ha seguit sempre una mateixa direcció. A

continuació, però, pretenem posar de relleu els principals elements comuns i

diferenciadors de les línies de treball al voltant d'aquest concepte.
En aquest sentit, la proposta feta per Hofstede, Neuijen, Ohay i Sanders intenta

recollir els elements definitoris de la cultura en l'organització que es repeteixen a través

de les definicions de diversos autors. D'aquesta manera, afirmen que la cultura en

rorganització és '''un constructe holístic, històricament determinat, afi als conceptes

antropològics, socialment construït, soft i dificil de canviar ".
56 Es refereixen, en primer

lloc, a un constructe en quant la cultura s'ha considerat una realitat intangible, que

representa el sistema de significats construïts col·lectivament i compartits pels diferents

membres de l'organització. Però a més, els autors puntualitzen que es tracta d'un

constructe holístic, és a dir, que pretén reflectir el conjunt o globalitat de les creences,

presumpcions o valors d'un grup o una organització.
En segon lloc, la seva proposta posa èmfasi en el fet que la cultura organitzativa és

una realitat històricament determinada, és a dir, una producció històrica i relativa a un

espai i un temps concrets. La tradició i el desenvolupament històric de l'organització
doncs, pren un paper rellevant en la constitució de la seva cultura.

54 ROBBlNS, S. P.: Comportamiento organizacional. México, Pearson educación, 2001, p. 592-622.55
MUNICIO, P.: "La cultura escolar como clave" a Apuntes de educación (Dirección y Administración),

1988,29, p. 2-5.
56
HOFSTEDE, G.; NEUIJEN, B.; ORAVY, D.D. i SANDERS, G.: "Measuring organizational cultures:

a qualitative and quantitative study across twenty cases" a Administrative Science Quarterly, 1990, 35, p.
286-316, p. 286.
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En tercer lloc, es tracta d'un constructe afí als conceptes antropològics ja que

l'antropologia ha estat precisament el camp de coneixement del qual s'ha extret aquesta

metàfora després aplicada a àmbits diversos. Tot i que l'aplicació del terme cultura a les

organitzacions implica certes característiques específiques, no hem d'oblidar que

l'essència extreta dels estudis d'antropologia es manté també en ella.

Es parla de la cultura en l'organització com un concepte socialment construït si

partim de la idea que les maneres de viure són produïdes i adquirides socialment. És a

dir, que la cultura es transmet i s'aprèn a través d'un procés de socialització i que

acostuma a estar marcada per les ideologies socials.

En cinquè lloc, la idea de que és soft, es refereix a que és la part tova, intema i

immaterial de l'organització. Finalment, els autors caracteritzen la cultura en

l'organització com quelcom impossible d'improvisar i, d'alguna manera, també difícil

de canviar. Aquesta darrera idea però. que ha estat força generalitzada entre diversos

autors que han treballat aquest tema, no està exempta de crítiques.
A les aportacions de Hofstede, Neuijen, Ohay i Sanders, Díez Gutiérrez afegeix

algunes idees. Afirma que la cultura és també un constructe ideològicament configurat,
de caràcter dinàmic alhora que ambigu i en contínua negociació, constituït per

subcultures en conflicte, que fa referència a presumpcions compartides que es

manifesten en comportaments i artefactes culturals i dificil de canviar. Assenyala la

relació de la cultura amb els moviments ideològics i socials dominants. Destaca també,

el caràcter de provisionalitat de la cultura que es debat entre la conservació de la cultura

pel manteniment del sentit col-lectiu i la transformació i adaptació de la mateixa davant

els continus canvis i la complexa realitat. Incideix, precisament tenint en compte aquest

procés constant de construcció, el fet que la cultura és també un espai de negociació de

significats, no només amb l'exterior sinó també en el seu interior -entre les cultures en

conflicte. Finalment, defineix la cultura com el conjunt de presumpcions compartides,
és a dir, un sistema de teories en ús i esquemes coherents, compatibles, implícits i

congruents que s'expressen a través de comportaments i altres produccions culturals. l

que, atenent a totes aquestes idees, no són de fàcil modificació. 57

En la mateixa direcció, Peiró assenyala com a elements comuns a les definicions

de diferents especialistes la referència a uns continguts culturals, el fet de comportar uns

límits socials de la realitat que representa, un procés de configuració a través de

57 "
.

DlEZ GUTIERREZ, E. J., op. cít., p. 80-86.
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1'aprenentatge de significats compartits i el valor de les dimensions històriques en la

transmissió intergeneracional de la cultura en I'organització.t'' En definitiva, la cultura

en l'organització està directament relacionada amb la ideologia o conjunt

d'assumpcions, creences, valors o normes compartides entre els diferents membres

d'una mateixa organització.
Dintre de l'àmbit educatiu, el concepte de cultura també s'ha aplicat en relació a

les escoles per referir-se al sistema d'orientacions compartides entre els membres d'un

mateix centre. D'aquesta manera, la idea de cultura de l'organització escolar s'ha

convertit en una entitat global i compartida pels individus que la configuren que té el

poder de diferenciar i dotar d'identitat i sentit la vida del centre.

,.
Les escoles són diferents en cadascun dels seus aspectes de funcionamentja

que cadascuna és una barreja única d'elements diversos i interactius" i "la
cultura és complexa i sempre contextualment única. J serà així per a cada

escola ", 59

En aquest sentit, la cultura en relació a l'escola s'ha estudiat fonamentalment com

el sistema de significats, coneixements, valors, experiències i símbols que els membres

d'un centre educatiu comparteixen i expressen a través de les seves pràctiques i

comportaments.

Ja en el camp de l'educació moral pròpiament trobem alguna referència explícita a

aquest concepte. Ens referim a l'estudi de Kohlberg i el seu equip de treball que van

desenvolupar la idea de cultura moral com a una de les dimensions de l'atmosfera moral

de la institució.P'' En aquest estudi, la cultura moral era analitzada a partir de la manera

en la que l'escola és valorada com a institució i el caràcter de les normes compartides

per la comunitat. Així, la seva promoció era la que havia de permetre el

desenvolupament d'una comunitat cap a una etapa moral superior, convertint-se en

l'objectiu central del seu enfocament i de l'anàlisi de les diferents reunions de la

institució. Al llarg de la investigació, també es va poder demostrar que el procés
democràtic influenciava de forma positiva en la cultura moral del centre. Aquest

58 '

PEIRO, J. Ma.: Organizaciones: nuevas perspectivas psicosociológicas. Barcelona, PPU, 1990, p. 156.59
BEARE, H.; CALDWELL, B. J. i MILLIKAN, R. H.: Cómo conseguir centros de calidad. Nuevas

�cnicas de direccion. Madrid, La Muralla, 1992, p. 223.
KOHLBERG, L.; POWER, F. G. i HIGGINS, A.: La educación moral según Lawrence Kohlberg.

Barcelona, Gedisa, 1997. Aprofundirem en aquest sentit en l'apartat referent a Ko1hberg que conté el
proper capítol.
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permetia la construcció de normes i del sentit comunitari compartits i, d'alguna manera,

que tot plegat es traduís en canvis de comportament i influenciés l'acció moral dels

membres de la comunitat.

En definitiva però, quan parlem de la idea de cultura en relació al'organització
ens trobem, davant d'un concepte de contingut abstracte que ha estat analitzat de forma

diversa en funció del que s'ha considerat que eren els seus principals elements

configuradors.

2.3. Els continguts de la cultura en les organitzacions

Arribat aquest punt, resulta interessant analitzar de major a menor els diferents

nivells d'abstracció i profunditat de la cultura en les organitzacions que diversos autors

han diferenciat a través dels seus estudis."

CONTINGUTS DE LA CULTURA
EN LES ORGANITZACIONS

I
, , ,

NIVELL I: NIVELL 11: NIVELL III:

Supòsits i creences Valors de Productes i artefactes

bàsiques l'organització de la cultura

Partint del quadre presentat, revisem les principals característiques, propostes

aportacions centrades en cadascun dels nivells del contingut de la cultura en

l'organització.

Nivell I: supòsits i creences bàsiques de l'organització

Aquest nivell fixa la seva atenció en els elements més abstractes i profunds sobre

els que s'aixeca l'organització. Entén que les creences, els esquemes, la ideologia, les

teories en ús i les presumpcions de l'organització són el seu epicentre, la seva forma de

veure, entendre i relacionar-se amb el món.

61 Nivells de contingut en l'estudi de la cultura en les organitzacions del text de Schein. SCHEIN, E. H.:
La cultura empresarialy elliderazgo. Barcelona, Plaza y Janés, 1988.
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Aquest nivell d'anàlisi s'ha preocupat pel que l'organització creu que és real, el

que és veritat. En aquest sentit els autors s'han interessat per les assumpcions o creences

bàsiques com a elements fonamentals per a la comprensió del fenomen cultural en

l'organització. Així doncs, es considera que el nucli d'aquesta cultura es troba en un

nivell preconscient, invisible a l'observador. També en aquest primer nivell s'han

generat estudis diversos per analitzar quines són aquestes creences fonamentals de

l'organització.
En la línia més pura de l'estudi d'aquest nivell de continguts de la cultura

organitzativa és on se situa Schein, un dels autors més representatius dintre de l'àmbit

de l'empresa i en relació a aquest tema. L'autor defineix la cultura de la següent

manera:

"Un model de presumpcions bàsiques =inventades, descobertes o

desenvolupades per un grup donat en el procés d'aprenentatge a partir
dels seus problemes d'adaptació externa i integració interna -que han
exercit la suficient influència com per ser considerades vàlides i, en

conseqüència, ser ensenyades als nous membres com laforma correcta

d. b
..

blemes"
62

e perce re, pensar I sentir aquests pro emes .

Schein entén que els paradigmes culturals de cada empresa es formen al voltant de

presumpcions bàsiques envers cinc grans elements: la relació amb l'entorn, la natura de

la realitat i la veritat, la naturalesa del gènere humà, la naturalesa de l'activitat humana i

la naturalesa de les relacions humanes. Pel que fa al'entorn, es refereix a les possibles
relacions que l'organització manté amb aquest i que poden ser de dominació, submissió,

harmonia o altres tipus. En quant a la natura de la realitat i la veritat, l'autor inclou els

diferents nivells de realitat, els criteris de pragmatisme i moralitat de l'organització i la

manera en la que es percep el temps i l'espai dintre d'aquesta. Ja en la naturalesa del

gènere humà, es fa referència a les presumpcions sobre el que són considerades

conductes "humanes" i "inhumanes" a l'organització, possibles motius d'expulsió. La

naturalesa de l'activitat humana es refereix a les presumpcions que l'empresa té sobre la

manera d'actuar i el seu possible control, manipulació i perfeccionament. La naturalesa

de les relacions humanes inclou les creences sobre les relacions dels individus dintre del

grup, de poder, influència, jerarquia i intimitat, amor i relació entre iguals.63

62 dI ., p. 25.
63
Id., p. 97.
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En la mateixa línia que aquest autor, Beare, Caldwell i Millikan proposen un marc

conceptual per valorar la cultura de l'escola.64 A través d'aquest esquema, els autors

posen de relleu tots els elements que consideren que estan presents en les cultures de

diferents escoles. Aquests s'aixequen sobre un conjunt de fonaments conceptuals

intangibles entre els quals trobem valors, filosofia i ideologia de la institució, el que
realment dota de significat el que succeeix al centre. Beare, Caldwell i Millikan

destaquen així com l'escola constitueix una entitat única en la que es combinen valors,

experiències i coneixements dels diferents membres en interacció amb la comunitat i la

trajectòria que l'ha fet possible. Finalment, també destaquen un conjunt de

procediments operatius i una estructura que donen forma a tots els elements anteriors.f

Interacción
con la

comunidad

Expresiones tangibles
ysimbolismo

I

I

I

intangibles
conceptuales

I
I
I

I
I

I
I

Valores, filosofia
ideologia

I

I
I

I

I
I
I
I

Mantfestaciones
conceptuales-verbales

Manifestaciones
de componamiento

I. Metas
2. Curriculo
3. Lenguaje
4. Mctàforas
5. Historias de la organización
6. Héroes de la organización
7. Estructura de la organización

,
,
,

,

,
,
,

,
,

,
,
,
\
\
\

\

\

\

\

\

\

\

I

12. Rituales
13. Ceremonias
14. Enseñanza y aprendizaje
15. Procedimientos operativos
16. Nonnas y regulacioncs, premios
y sanciones
17. Apoyos psicològicos y sociales
18. Modelos de inreracción entre

padres i comunidad
I

I
\

r\

\

\
Manifestaciones
Y'simbolismo
visual/material

\
\
\
\
\
\ 8. Jnstalaciones y equipos

9. Útiles y memoria
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11. Uniformes
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,
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I

I

I
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I
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Interacción
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64
BEARE, H.; CALDWELL, B. J. iMILLIKAN, R. H., op. cit. 226.

65 Marc conceptual per valorar i desenvolupar la cultura de l'escola de Beare, Caldwell i Millikan. Id., p.
226.
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Erickson, per la seva banda, en una revisió sobre les diferents concepcions de

cultura a l'escola, va intentar exemplificar aquesta línia de treball.66 Per fer-ho va

contrastar les presumpcions bàsiques dels educadors americans i japonesos envers el

procés d'ensenyament i aprenentatge de la lectura i va analitzar com aquestes influïen

en la pràctica educativa. Va poder comprovar com els educadors americans partien de

presumpcions com que és difícil aprendre a llegir, que les destreses relacionades amb la

lectura s'aprenen seqüencialment i que, per tant, cal dedicar un temps i un espaí a

ensenyar a llegir als centres educatius. Mentre, els educadors japonesos pensaven que

aprendre a llegir és senzill, i fins i tot es pot fer a casa i en la comunitat. Tenint en

compte aquestes concepcions, és evident que les pràctiques educatives resultants eren

força diferents en ambdós casos.

NivelJ ll: els valors de l'organització

En aquest segon nivell, els estudis sobre organitzacions s'han preocupat pels
elements de tipus apreciatiu que configuren l'organització i que, d'alguna manera, són

més conscients i menys abstractes que els anteriors. En definitiva, es preocupen pel que
anomenem valors de l'organització, el que pels seus membres és important i valoren de

forma específica dintre de la vida de l'organització.
Són precisament els valors els que doten de significativitat els fets, les accions i

els comportaments sòcioculturals. En la mateixa línia, també es converteixen en els

criteris a través dels quals triem i jutgem les nostres conductes individuals i també

dintre d'un grup més ampli com pot ser una organització. Precisament per això, si

pretenem analitzar els valors d'una organització és necessari un estudi en profunditat ja

que sinó, és molt possible que el que primer descobrim coincideixi directament amb els

valors expressats per l'organització. Per fer front a aquesta dificultat, Díez Gutiérrez

diferencia entre els valors expressats, els valors aparents i els valors operatius." Els

valors expressats, són aquells que queden recollits en les declaracions, els discursos, els

documents institucionals, la premsa, la publicitat i tot tipus de comunicació externa. Els

valors aparents, per contra, poden analitzar-se a partir del que és considerat un èxit

dintre de l'organització, les recompenses, l'elecció d'herois i dirigents i altres per l'estil.

66
ERICKSON, F.: "Conceptions of school culture: an overview" a Educational Administration

Quarterly, 1987,23,4, p. 11-24.
67 ' ,

DIEZ GUTIERREZ, E. J., op. cit., p. 105.
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Finalment, els valors operatius s'analitzen a través de les manifestacions internes de les

presumpcions bàsiques de l'organització. Es refereix a qüestions com els sistemes de

control, els sistemes de presa de decisions, els criteris per la selecció i promoció de

personal, l'orientació predominant o el procés de resolució de conflictes.

En aquest sentit, des de l'àmbit de l'empresa, s'ha destacat les aportacions de Deal

i Kennedy. Defineixen la cultura com el sistema de valors i creences compartides que

interactuen amb els individus de l'organització, les seves estructures i els sistemes de

control per produir normes de conducta.

En la mateixa línia, Garmendía proposa el que ell anomena "auditoria cultural" a

partir d'una sèrie d'àrees com són la salut, la seguretat, la renda, el coneixement, la

justícia distributiva, la participació i comunicació, l'autorrealització, el prestigi i

conservació de la naturalesa -extrets de la classificació de Maslow.68 Després d'exposar
cadascun dels valors, l'autor els desglossa en dimensions per formular els indicadors de

cadascun d'aquests. El valor de la salut pot analitzar-se a través d'indicadors com les

jornades perdudes per malaltia, les revisions mèdiques, les condicions d'higiene o altres

indicadors subjectius de salut. Mentre, el valor de la participació i comunicació queda

representat amb indicadors com la comunicació, els estils de direcció, la transparència

comptable, la consulta, la representació, la codecisió, l'acció sindical, l'afiliació sindical

i altres indicadors subjectius de la llibertat de participació. Finalment, i també a mode

d'exemple, el valor de l'autorrealització es presenta sota indicadors com la creativitat, la

iniciativa, les noves formes d'organització i altres indicadors de caire subjectiu.

Nivell III: els artefactes i productes de la cultura

Els autors que ubiquen els seus estudis en aquest nivell d'anàlisi de la cultura

organitzativa s'han preocupat pels productes culturals de l'organització, els elements

tangibles que materialitzen les presumpcions i valors d els membres d'una organització.
Anomenem artefactes culturals als productes, expressions i manifestacions externes de

la cultura. Díez Gutiérrez elabora un quadre que recull els principals artefactes culturals

d'una organització, també els elements d'anàlisi i les manifestacions més típiques."

68 '

GARMENDIA, J. A., op. cit., P. 65.
69
A partir de les aportacions de Bruner a la seva obra Actos de significada, DÍEZ GUTIÉRREZ, E. J.,

op. cit., p. 114-115.
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Ambit Elements d'anàlisi Manifestacions típiques
Rituals De poder Actuació en les eleccions de representants pel Consell

Escolar, en la selecció dels equips directius;
comportament en la presa de decisions, persones de

D'imatge referència
Rebuda de les visites, resolució de les reclamacions,

D'iniciació de relació estimació de l'alumnat, festa de l'escola, reunió inicial i
final de curs

De treball, convencions
Formació i proves a que són sotmesos els nous membres.
Normes correctes de comportament i relació. Formalitat o
informalitat en el tracte, pautes de discussió entre

Administratius membres
Actes repetits en la realització del treball quotidià. Rebuda

De reconeixement dels convidats, ordenar aparcaments, festa del "patró"
Reunions: quantitat, components, situació, comportament,
contingut, atmosfera, gestos ...
Ascensos, jubilacions, entrega de títols ...

Normes Reacció dels membres davant d'una norma implícita
De funcionament, violada. Marge d'autonomia que dóna la normativa.

de decor, Acceptació i interiorització de les normes. Decidides per

de vestuari consens o per imposició. Model de disciplina. Forma de

comunicar els premis i sancions

Símbols Nivell de consum aparent (tipus de roba, cotxes, viatges).
De consum, logotips, Disseny d'espais fisics, mobiliari, estat i dotació dels

d'espai, publicitat, edificis i departaments; configuració de l'entorn de

tabús l'organització, ordre, configuració i situació de les
oficines (lògica de les oficines), etc.

Mites Cosmogònics, Orígens de l'organització. Evolució de l'organització.
evolutius, malèfics, Sobre el mal en l'organització. Sobre el futur de

escatològics, morals l'organització. Sacralitzar en el seu origen les normes de
conducta

Històries Anècdotes "Historietes" sobre un aconteixement significatiu succeït

repetides vegades pels membres de l'organització
Llegendes Tradicions orals d'origen incert i que expliquen la situació

Paràboles
actual d'algun aspecte de l'organització
Exemples paradigmàtics; models de conducta

Herois Currículum Origen social, trajectòria professional, anys d'activitat,
manteniment de les funcions, etc.

Valors Ideals, sentit pels problemes de futur, visions, disposició a

la innovació dels recursos, apreciació resistència a les

modificacions, capacitat de realització i d'insistència,
aplom, disposició a l'aprenentatge, posicionament enfront
del risc, tolerància a la frustració, etc.

Imatge Pròpia i dels altres. Quadres d'honor
Material Docs. Interns i externs Publicacions internes (PEC, PGA, PCC, etc). Revista de

emprat centre, fulletons publicitaris, plaques i monuments
Recursos pedagògics Llibres, vídeos, recursos tecnològics elaborats o adquirits

a editorials

Llenguatge Categories Categories que els identifiquen i diferencien dels altres,
expressions que es repeteixen, maneres de dir pròpies del

Estils centre

Comportaments en la informació i comunicació;
Comunicació predisposició al consens i al compromís, etc.

Comunicació cap a dintre i fora de l'empresa. Propostes,
cerces de qualitat i altres formes de col-laboració, canals
oficials, actuacions en el camp de l'opinió pública
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El quadre inclou, en pnmer lloc, els rituals o cerimònies com a seqüències
d'activitats que reforcen els valors centrals de l'organització. Aquests són els rituals de

poder, d'imatge, d'iniciació a la relació, de treball i convencions, administratius i de

reconeixement. En segon lloc, conté les normes com a pautes que indiquen en quina
mesura una conducta està o no permesa dintre de l'organització. Així, el quadre destaca

les normes de funcionament, de protocol i de vestimenta. En tercer lloc, es fa referència

als símbols com elements que permeten l'organització, comunicació i participació dintre

de l'organització. Es refereixen, a símbols de consum, logotips, símbols en relació a

l'espai, de publicitat i de tabús dintre de l'organització. A continuació, el quadre inclou

també els mites que en forma de fets o personatges es converteixen en arquetips dels

valors de l'organització. Els mites queden classificats en cosmogònics, evolutius,

malèfics, escatològics i morals. Després, l'autor també inclou les històries o narracions

que fan referència a moments clau en l'organització. Aquestes històries poden estar

presentades en forma d'anècdotes, llegendes i paràboles. En sisè lloc, es contempla els

herois, líders o personatges reconeguts que l'organització destaca a través del

currículum, els valors i la pròpia imatge. El quadre també inclou el material realitzat i

utilitzat per l'organització, bàsicament els documents interns i externs i recursos

pedagògics. I, finalment, també es té en compte el llenguatge de l'organització, dintre

del qual destaca les categories, els estils i els tipus de comunicació que s'utilitzen dintre

d'aquesta.
Per la seva banda, Hofstede, Neuijen, Ohavy i Sanders van elaborar un model

centrat en els artefactes de la cultura.Ï'' Parteixen d'una classificació de les

manifestacions de la cultura en quatre categories: símbols, herois, rituals i valors. Els

autors consideren que els aspectes superficials de la cultura -símbols, herois i rituals

poden considerar-se el que ells anomenen pràctiques, ja que són elements visibles i

susceptibles de ser observats. A partir d'aquests afirmen que, malgrat la literatura

especialitzada en el tema ha defensat els valors compartits com el nucli de la cultura

corporativa, en realitat el cor de la cultura són les percepcions compartides de les

pràctiques diàries que es duen a terme al'organització.

Un cop revisats els tres nivells de contingut de la cultura, val a dir que no tots els

autors s'han identificat amb un únic nivell, sinó que n'hi ha que han aportat propostes

70
HOFSTEDE, G.; NEUI1EN, B.; OHAVY, D. D. i SANDERS, G., op. cit., p. 291.
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que recollien com aspectes nuclears de la cultura organitzativa diversos elements dels

que fins aquí hem classificat. Hi ha diversos autors que han integrat els continguts de la

cultura assenyalats des de la perspectiva antropològica/sociològica -significats,

coneixements i símbols compartits- i els de la perspectiva estètica -manifestacions amb

valor propi en si mateixes. És d'aquesta manera com, per exemple, Bolívar Botía -des

de l'àmbit educatiu- defineix la cultura com "les representacions, expectatives,

tradicions i simbologiespròpies, rols, codis de conducta, normes i patrons d'acció ". 71

2.4. Les funcions de la cultura

Tal i com hem posat de manifest en punts anteriors, l'anàlisi de la cultura en les

organitzacions ha anat variant els seus objectius segons la forma de concebre

l'organització. Una de les finalitats que s'ha mantingut al llarg del temps ha estat la

d'entendre el comportament de l'organització i dels seus membres, la seva pròpia
manera de fer i de ser, amb vistes a dotar-la de sentit. D'aquesta manera estem acceptant

que la cultura compleix una funció de donar identitat a l'organització. De totes maneres

però, aquesta no és l'única funció que compleix la cultura en la vida de l'organització,
sinó que n'hi ha d'altres que també li pertanyen directament. Ens referim a les funcions

adaptativa, identificadora, socialitzadora, integradora, moldejadora, reguladora,

motivadora, legitimadora, epistemològica, instrumental.
72

La funció adaptativa es fonamenta en el fet que la cultura en l'organització

representa, tal i com ja hem posat de manifest anteriorment, una resposta adaptativa

d'aquesta en el medi en el que es troba immersa. Es tracta d'una forma i un procés de

donar unitat i coherència interna a l'organització per assegurar la seva capacitat de

supervivència i adaptació.f Així, l'organització s'enfronta a l'ambient en el que es

troba a través d'un comportament sistematitzat i consistent que, mentre assegura la seva

adaptabilitat, també fa més complexa la resposta als possibles canvis que el medi li

presenta.
74
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La funció identificadora parteix de la idea que, per definició, la cultura en les

organitzacions fa possible 1'establiment de les fronteres entre una organització i una

altra o entre una organització i el medi que l'envolta. Aquesta funció diferenciadora

proporciona directament un sentit d'identitat pròpia als membres de l'organització -a

través de formes de pensar, actuar o valorar- que alhora genera un compromís per part

d'aquests envers l'organització a la que pertanyen. Es reafirma així el que j a hem

assenyalat en altres punts, és a dir, que la cultura en l'organització es converteix en una

entitat perdurable, de dificil modificació. És precisament per aquest motiu que es

considera que una cultura sòlida i dominant sovint pot dificultar les fusions i

adquisicions entre empreses."
Pel que fa a la funció socialitzadora, podem afirmar que la cultura en les

organitzacions fa possible i necessari un procés de socialització a través del qual
l'individu s'incorpora i passa a formar part de l'organització. En realitat és a través

d'aquest procés de socialització com l' individu passa a ser una persona social. Es tracta

d'incorporar a la pròpia individualitat pautes de pensament i acció pròpies d'un grup, i

en aquest cas d'una organització. Aquest procés entén l'organització o el centre

educatiu com un sistema social que posa en marxa un procés d'ajustament entre els rols

i expectatives de l'organització i les personalitats i necessitats de la persona.Ï''
La funció integradora posa de manifest l'estabilitat que la cultura atorga a

l'organització com a sistema social. La cultura en les organitzacions genera sentiment

de pertinença al grup, proporciona cohesió, dóna unitat i integra les parts i els membres

que la composen. En aquest sentit, també cal destacar algunes de les aportacions de

Schein qui entén com una de les funcions de la cultura la creació d'un llenguatge comú i

unes categories conceptuals compartides.
77

Derivada directament de l'anterior, la funció moldejadora ens explica com la

cultura s'encarrega de donar unitat a les diferents parts i membres de l'organització a

través de models, pautes o cànons que mostren el que és o no apropiat pensar, fer i dir

dintre d'una organització determinada. Com en qualsevol altre àmbit, la cultura

compleix un cert paper moldejador de les persones que la conformen, suposant també

75 Id., p. 603.
76
HOY, W. K. i MISKEL, C. G.: Educational administration. Theory, research andpractice. Random

Howse, New York, 1982.
77
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una barrera cap a la diversitat. 78 De totes maneres, però, i tal i com exposen Peters i

Waterman, no hem d'entendre aquesta funció moldejadora des d'una vessant negativa,

entenent que la cultura anul-la l'autonomia de la persona. Aquests autors deixen clar

com una cultura dominant alhora de proporcionar unitat també és capaç de dotar

d'autonomia i fomentar la innovació entre els seus membres.Ï"

Quan ens referim a la funció reguladora, s'afirma que la cultura és, en certa

manera, un mecanisme de control social, una forma de regular actituds i comportaments

dels membres dintre d'una organització. Autors com Bates han criticat el fet de

convertir la cultura de l'organització en un veritable instrument de control ideològíc.f''
El problema es trobaria quan la cultura pot arribar a convertir-se en un instrument subtil

per transmetre i fer efectives les prescripcions oficials de l'organització.
Per contra, però, no podem perdre de vista el seu valor de motivació. La funció

motivadora parteix del que suposa el fet de compartir valors, cooperar, sentir que es

forma part del mateix compromís. Tots aquests són elements que afavoreixen

indiscutiblement la motivació dels membres d'una organització i generen també una

major implicació per la seva part. En definitiva, el treball compartit envers una mateix

objectiu es converteix en un element motivador, i molt més quan és possible participar
directament en la presa de decisions alhora de definir aquesta fita.

S'assenyala a Deal i Kennedy com els autors que manifesten més clarament

aquesta funció de la cultura, en quant a justificadora del sentit i del valor de la pròpia
institució. La funció legitimadora posa relleu com la cultura es converteix en el nucli

dels estudis i investigacions sobre organitzacions.
Tal i com després podrem comprovar, per a tots aquells que han entès la cultura

com una metàfora de l'organització, aquesta s'ha convertit en una nova manera

d'entendre la vida organitzativa, un nou prisma a través del qual observar i analitzar una

institució. És precisament per això que, en aquests casos, la cultura compleix unafunció

epistemològica.

78
ROBBlNS, S. P., op. cit., p.602.
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De la mateixa manera, també podem dir que la cultura en les organitzacions ha

complert unafunció simbòlica en tant que aquesta s'ha convertit en una representació de

la realitat i de tots els elements que configuren la vida social d'un grup.

Finalment, la funció instrumental de la cultura en les organitzacions ha convertit

aquesta en un instrument de gestió eficaç. D'aquesta manera, els processos

d'investigació i treball en aquesta direcció han intentat analitzar-la i comprendre-la -i en

alguns casos fins i tot manipular-Ia- per tal d'afavorir una millora en la gestió de

l'organització.

2.5. Metodologia en la investigació sobre la cultura en l'organització

Els aspectes metodològics al voltant de la investigació sobre la cultura en

l'organització no han estat tan sistemàtics com passava en el cas del clima on hem

comprovat que ha suposat el disseny. i l'elaboració de diferents qüestionaris i inventaris.

El fet que la cultura sigui fonamentalment un concepte descriptiu ha tingut també

repercussions directes en els mètodes que s'han emprat en la investigació. Tot i que
existeixen diferències conceptuals i metodològiques segons la idea de cultura en

l'organització de la qual partim, existeixen alguns trets fonamentals a destacar en

referència a la investigació sobre la cultura en l'organització.

Metodològicament parlant, els objectius que persegueix l'estudi de la cultura en

les organitzacions s'ha traduït en un treball fonamentat en tècniques d'investigació

qualitatives, bàsicament de caire etnogràfic, tot i que en alguns casos també s'ha

utilitzat l'anàlisi lingüístic. Ens referim, a l'utilització de tècniques com l'observació

participant i les entrevistes. Al contrari que en l'estudi del clima en les organitzacions,
en el cas de la cultura les investigacions eviten l'anàlisi quantitatiu del concepte.

D'aquesta manera, podem dir que l'estudi de la cultura en les organitzacions ha assumit

fonamentalment una perspectiva naturalista.

Les investigacions a les que ens referim han estat dirigides a analitzar

principalment el que s 'ha anomenat la cultura dominant -entenent doncs, en alguns

casos, la possibilitat que existeixin subcultures dintre de la mateixa. S 'ha partit de la
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idea de que la cultura dominant és el conjunt de valors compartits per la majoria dels

membres d'una organització.
8 I

De totes maneres, tal i com ja hem posat de relleu anteriorment, la diversitat de

línies de treball envers la cultura en l'organització ha originat investigacions molt

diferents entre elles. La concreció de cadascuna d'aquestes línies, també a nivell

metodològic, quedarà recollit d'ara en endavant.

2.6. Línies de treball: relació entre cultura i organització

Al llarg del temps, s'ha diferenciat entre dos paradigmes en l'estudi i investigació
de la cultura en les organitzacions, dues perspectives amb orientacions

epistemològiques clarament diferenciades que sintetitzem a través d'un quadre

explicatiu. En aquest cas, tomem a utilitzar la mateixa classificació que hem fet servir

en el cas de l'estudi del clima en les organitzacions.
82

Cultura com
.....

a variable externa

CULTURA COM
.....

A VARIABLE
-

�
Cultura com

a variable interna

ANÀLISI DE LA CULTURA
Perspectiva cognitiva

EN LES ORGANITZACIONS
._

CULTURA COM
¡...... A METÀFORA Perspectiva simbòlica

t.....,
Perspectiva
estructural

CULTURA COM

L-. A METÀFORA
CRITICA
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A continuació, intentarem desglossar el quadre aquí exposat, explicant els

elements més destacables d'ambdós paradigmes, així com també les diferents línies de

treball que s'han desenvolupat en cadascun d'aquests.

Cultura com a variable

Aquest paradigma respon a una orientació epistemològica de caràcter realista,

objectiva i funcionalista. Parteix d'una concepció sistèmica de l'organització, on

aquesta representa un organisme en el que es donen relacions diverses entre els

elements que la configuren i que existeix dintre d'un entorn que també influeix en els

comportaments que es donen en el seu interior. D'aquesta manera, l'organització
s'entén com un sistema i la cultura com un atribut com pot ser la tecnologia,

l'estructura, l'eficàcia. el lideratge o moltes altres. La cultura és un element, una qualitat
més a tenir en compte a l'hora de comprendre el comportament de l'organització i

relacionar-lo amb la resta d'aspectes que la configuren. En definitiva, la cultura és

quelcom que té l'organització. En aquest marc, l'objectiu fonamental del seu estudi ha

estat l'anàlisi de la cultura que ha de permetre comprendre més adequadament la

conducta de l'organització per augmentar així la seva eficàcia.

Val a dir que aquest paradigma, mentre no destaca la importància de la dimensió

històrica de la cultura, concedeix un paper rellevant al lideratge -directius o altres

possibles líders de l'organització- en la seva gestió i possibilitats de control,

manipulació, canvi i transformació. 83

Dintre d'aquesta línia d'estudi però, les aportacions dels diferents autors no

sempre s'han donat en una mateixa direcció. Segons des de la concepció que s'ha

analitzat l'organització, la investigació envers la seva cultura també ha variat. D'aquesta

manera, quan el sistema de l'organització s'ha estudiat des d'una perspectiva

macroscòpica la cultura s'ha entès com una variable independent. Mentre, quan s'ha fet

des d'una perspectiva microscòpica, aquesta s'ha entès com una variable interna.

Entendre la cultura com una variable externa és una concepció funcionalista de

l'organització i la seva cultura. D'aquesta manera, s'ha entès com una variable

ambiental que influeix en els processos organitzatius i les actituds i comportaments dels

membres de l'organització. Es tracta, del context cultural que pot ser analitzat per

83 PEIRÓ, J. M"; op. eit., p. 174.
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establir les possibles relacions entre cultura i organització. Es parteix de la idea que,

d'una banda, les organitzacions tenen cultures pròpies. D'altra banda però, també

s'entén que les organitzacions senten l'impacte i reflecteixen la societat -els sistemes de

valors, la filosofia política i la cultura en la que estan immerses-, de la que incorporen

clares línies directrius a l'hora d'actuar.84

Dintre d'aquest enfocament, els autors han estat preocupats principalment per la

influència de la cultura en les pràctiques i actituds de les persones, col, lectius i

organitzacions, la seva comparació entre països i la millora de la seva eficàcia. És així

com la gestió comparada es va convertir en la corrent teòrica fonamental d'aquesta

perspectiva. Un clar referent dintre d'aquesta perspectiva és Ouchi i la seva Teoria z85 a

través de la qual, tal i com ja hem recollit anteriorment, s'analitzen les diferències entre

les empreses americanes i les japoneses i com aquestes influeixen en la seva producció.
L'estudi arriba a la conclusió que les empreses americanes, enfront de les japoneses,

contemplen en la seva dinàmica una major mobilitat, una més gran especialització dels

seus membres, un sistema de presa de decisions ràpid, jerarquitzat i de lenta

implementació i, en definitiva, un funcionament fonamentalment individualista.

D'aquesta manera, el treball posa èmfasi en la filosofia i la cultura corporatives, posa de

relleu la necessitat de fixar-se en les condicions de treball per tal d'incrementar la

productivitat de l'empresa, i insisteix en la necessitat de conèixer els processos

intergrupals i desenvolupar habilitats interpersonals entre els treballadors d'una

empresa.

Ja a l'àmbit escolar, la preocupació ha estat mostrar com la cultura social

influencia directament la construcció i establiment de les cultures escolars que la

conformen. En aquest sentit, destaca el treball de Rossman i el de Pascual. El primer

apunta com la cultura social es reflexa en la cultura o cultures escolars a través de les

expectatives institucionals de conducta i de la concepció que la societat té envers el que

ha de ser l'escola. En aquest mateix marc, Pascual destaca per la seva investigació sobre

com les dinàmiques de participació del nostre país influeixen en la construcció del que

ell anomena una cultura participativa en els centres educatius.f
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En el cas de la cultura com a variable interna, ens trobem ja en una concepció
sistèmica de l'organització i la seva cultura. L'organització es considera doncs, un

sistema obert en interacció amb altres sistemes que alhora són els subsistemes que

configuren l'organització. Des d'aquesta altra perspectiva, els investigadors han posat

èmfasi a l'interior de les organitzacions com a microsocietats amb patrons culturals

propis i, d'aquesta manera, han considerat que la cultura és un element més i de vital

importància dintre d'aquesta. Així entesa, la cultura representa una variable

organitzativa constituïda per creences, supòsits i valors i manifestada a través de

símbols, mites, rituals i cerimònies. En base a la idea que dintre de l'organització es

produeixen processos simbòlics, la cultura s'entén com "1'engrut",87 el ''pegament,,88 o

el "conglomeranr'ï", el ciment social o normatiu que manté unida una organització; els

valors, les normes, les creences i els supòsits que comparteixen els seus membres i que

es tradueixen en històries, llegendes, mites, rituals, símbols o altres artefactes culturals.

En definitiva, es tracta d'una qualitat interna de l'organització que sovint no és única,

sinó que conviuen diverses cultures dintre d'una mateixa organització. Quelcom
observable que té i posseeix l'organització i que interrelaciona amb altres aspectes

d'aquesta, com poden ser la satisfacció, 1'eficàcia, l'estructura, -la tecnologia o els estils

de lideratge.
Dintre d'aquesta perspectiva, la corrent teòrica que destaca és la de la cultura

corporativa que permet reivindicar la necessitat d'una adequada gestió de la variable per

tal d'augmentar l'eficàcia de l'organització des de la direcció. Es pretén analitzar com

es relaciona la cultura corporativa amb altres dimensions de l'organització i com

aquestes interrelacions poden influir per a una millora en la producció. Peters i

Watennan van posar èmfasi en la cultura de l'organització com un factor clau i distintiu

de I'excel-lència a través del seu estudi en diverses de les empreses americanes de major
èxit.9o Municio destaca a Deal i Kennedy també com autors representatius en l'estudi

dels efectes de la cultura en l'organització." Aquests autors exposen que la influència

de la cultura en la dinàmica de l'organització i els comportaments dels seus membres

està directament relacionada amb dos aspectes: el grau d'acceptació dels valors pels
membres de l'organització i la intervenció voluntària en la dinàmica de l'organització.
87 ALONSO AMO, E., op. cit., p. 48.
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És precisament la combinació d'ambdós elements la que fa possible l'aparició de quatre

tipus de cultures en l'organització. Quatre models que, sense arribar a aparèixer mai en

estat pur, recullen les característiques que permeten explicar la majoria de les

organitzacions. Aquests quatre tipus de cultura són: la cultura forta, la cultura dèbil, la

cultura estable i la cultura inestable. Pel que fa a la primera, la cultura forta és aquella

que suposa un alt nivell d'acceptació dels valors bàsics i en la qual s'intervé directament

pel seu assoliment. En aquest cas, la majoria dels membres s'adhereixen als valors

prioritaris de l'organització i treballen conjuntament per aconseguir els objectius

compartits. La cultura dèbil, per contra, es caracteritza per una manca de valors comuns

acceptats i un baix nivell d'intervenció al respecte. Els membres de l'organització

pensen i actuen des de l'individualisme dels seus propis interessos. En tercer lloc, la

cultura estable es dóna quan els valors de l'organització són acceptats tot i que no es

genera intervenció al respecte. D'aquesta manera, la dinàmica es fonamenta en el

seguiment de normes i un baix nivell d'autonomia individual. Finalment, la cultura

inestable és aquella en la que no existeixen valors comuns acceptats i, en canvi, existeix

un alt nivell d'intervenció. En aquest cas, els valors sobre els que s'intervé són

individuals o grupals i la intervenció acostuma a generar conflictes permanents dintre de

l'organització. A més, aquests quatre estils també són el resultat de dues variables, la

tendència cap el treball i la tendència cap a la satisfacció que pot prendre l'organització.

Segons sigui aquesta tendència es dibuixa l'orientació principal de l'organització:
l'orientació als resultats, a les persones, a la funció o a la societat.

.Ja a l'àmbit educatiu, es destaca a Firestone i Wilson com autors que reivindiquen
el paper de la cultura a l'hora de promoure l'eficàcia escolar." Aquests consideren que

les cultures fortes i amb contingut adequat són un ingredient important en aquest sentit,
al igual que també ho és la contribució que els directors poden fer al respecte. Així

s'obre una línia de treball en la que es vol destacar el paper de la direcció escolar per

conduir a l'organització cap a fites d'eficàcia i l'ús que aquesta pot fer de la cultura com

un instrument més a manejar. També cal destacar les aportacions de Sergiovanni per qui
el caràcter de l'escola s'explica a través de la interacció dels tres vèrtex del triangle. Ens
referim a la cultura -creences i normes-, les persones -i les seves necessitats i

competències individuals- i la comunitat.f Considera que el caràcter de l'escola s'ha de
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construir sobre aquestes dimensions de la vida que es tradueixen en virtuts morals,

virtuts intel-lectuals, virtuts de la comunitat i virtuts polítiques. En aquest marc,

reconeix un important paper de la direcció en la creació de cultura, comunitat i

significat en les escoles.

Cultura com a metàfora

Aquest paradigma respon a una orientació epistemològica de caràcter interpretatiu,

subjectiu i sòciocognitiu. Tal i com diu Thevenet, aquest canvi respon a la voluntat de

canviar la manera d'interpretar l'organització" S'entén l'organització com un fenomen

social susceptible d'estudi i la cultura un instrument epistemològic al servei d'aquesta
tasca. En aquest cas, es considera que l'organització és una cultura.

Entendre l'organització com a cultura supera la seva visió instrumental -com mitjà

per a l'assoliment de fites- i l'utilitza com una metàfora que permet interpretar la realitat

de l'organització. És així com la cultura passa a ser un element consubstancial a

l'organització -la seva essència, ja que si no hi ha cultura no hi ha organització-, i no un

element que aquesta posseeix.
Dintre d'aquest enfocament interpretatiu l'organització ha estat considerada com

una realitat cultural, un fenomen o experiència social compartida i consensuada. En

definitiva, representa una construcció constituïda simbòlicament que s'origina i es

manté en el temps a través de la interacció social dels membres que la conformen,

convertint-se en una manifestació de la consciència humana que fa possible la seva

acció organitzada." Com a conseqüència, aquest paradigma ens condueix directament a

l'àmbit de la interpretació i el significat. Allà on deixa d'estudiar-se la cultura com un

element més de l'organització per analitzar-la en tant que els esquemes interpretatius

que la fan possible i el seu procés de gènesi, comunicació i manteniment. D'aquesta

manera, les organitzacions passen a ser analitzades i enteses, més enllà de termes

purament econòmics i materials.

En aquest paradigma pren un paper important el pes de la història i la tradició de

l'organització. Mentre, el lideratge perd el seu protagonisme en la gestió i transformació

94 THEVENET, M.: Auditoria de la cultura empresarial. Madrid, Díaz de Santos, 1992.
95 ALONSO AMO, E., op. cit., p. 49.
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de la cultura, tot i que destaca a l'hora de dotar-la de sentit davant dels altres membrea"

La implicació pràctica de la concepció de l'organització com a artefacte cultural és que

la seva direcció -en aquest cas, dels centres educatius- haurà de vetllar per la unificació

en els valors compartits entre els seus rnembres." A més, dintre d'aquest paradigma

també canvia la concepció i l'interès envers aspectes com el llenguatge, els símbols, les

històries o els rituals. Aquests ja no s'analitzen en quant a artefactes culturals, sinó com

a processos que donen forma als significats compartits pels membres de

l,
. . r 98

orgamtzacio.

Donades totes aquestes característiques, es modifica l'objectiu d'estudi de la

cultura. En aquest cas, no és tant el de manipular-la per augmentar l'eficàcia de

l'organització, sinó conèixer i poder arribar a interpretar les creences bàsiques

compartides entre els membres de l'organització. Tal i com afirma Schein la finalitat de

la cultura passa a ser "determinar quin tipus de clima, valors i filosofies són possibles i

desitjables per una organització donada',.99 De la mateixa manera, Smircich assenyala
com a través d'aquesta línia de treball es desplaça l'atenció de l'investigador "des del

per què produeix l'organització i com pot produir més eficientment a com està

estructurada l'organització i què significa estar estructurada ". 100 La corrent teòrica que

fonamenta aquest paradigma és l'anàlisi cultural.

Tampoc dintre d'aquesta perspectiva tots els estudis han seguit una mateixa línia

d'investigació. Autors diversos destaquen tres perspectives teòriques diferents segons

l'àmbit de treball al que es dediqui l'antropologia: cognitiva, simbòlica i estructural i

psicodinàmica. Intentarem també assenyalar-ne les implicacions metodològiques
concretes:

Des de la perspectiva cognitiva -provinent de l'antropologia cognitiva- la cultura

s'entén com un sistema de cognicions, coneixements i creences compartides entre els

membres d'una mateixa organització. D'aquesta manera, a través del seu estudi es

pretén, "extreure el coneixement comú utilitzat pels membres de l'organització per

percebre, classificar o analitzar fenòmens i comportaments ".
101 Acostuma a fer-se a

96 PEIRÓ, 1. Ma., op. cit., p. 168.97
GREENFIELD, T.B.: "Leaders and schools. Wilfulness and nonnatural order in organizations" a

SERGIOVANNI, T. i CORBALLY, J. (eds.): Leadership and organizational culture. Illinois, Univ.
Illinois Press, 1986, p.142-170.
98
ALONSO AMO, E., op. cit., p. 49.99
SCREIN, E. H., op. cit., p. 305.100
SMlRClCH, L., op. cit., p. 353.101
THEVENET, M., op. cit., p. 24.
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través d'aspectes com les formes d'actuar, de gestionar, d'abordar el mercat i la

competència i els valors reconeguts. En aquesta línia de treball, Smircich destaca autors

com Argyris i Schòn que han estudiat les teories en ús que guien les interaccions dels

membres de les organitzacions i han anomenat les organitzacions com "empreses

cognitives'V'" Ella mateixa explica com des d'aquesta perspectiva -que entén que

l'organització es sustenta cognitivament-, els seus membres són entesos més com a

pensants que com actuants.

En el cas de la perspectiva simbòlica, la cultura representa el sistema de símbols i

significats compartits que comparteixen els membres d'un grup -la perspectiva prové de

l'antropologia simbòlica. Es considera que els significats no estan en la ment de les

persones sinó entre aquestes. Per tant, estudiar la cultura d'un col-lectiu representa

estudiar els codis de significat compartits. Quan apliquem aquesta perspectiva a l'anàlisi

de l'organització, la cultura s'entén com un patró de discurs simbòlic que necessita ésser

llegit, desxifrat i interpretat per comprendre com els membres d'una organització
entenen la seva experiència. També com aquestes interpretacions influeixen en les seves

actuacions.

"Es pretén determinar com els membres de l'organització han arribat a

compartir un sentit comú de la realitat, com l'experiència adquirida es

converteix en pertinent i plena de sentit per ells. Més que l'organització
mateixa, és el procés pel que les persones arriben a compartir una visió comú

.

bi d' di"
103

que es converteix en o ijecte estu I .

Per últim, la perspectiva estructural i psicodinàmica -des de l'antropologia
estructural- s'entén la cultura com una expressió i manifestació de Finconscient. En

aplicar aquesta perspectiva a l'anàlisi de l'organització s'aprofundeix en la tensió entre

els processos inconscients i les formes i pràctiques de les organitzacions que representen

les seves manifestacions conscients. Podem dir, que "la cultura reflexa el treball de la

infraestructura inconscient,,104 de l'organització. D'aquesta manera, la perspectiva
estructural de l'organització té com a intenció "descobrir sobre quins esquemes viu

l'organització i quins estructuren la seva història des de la seva creació". 1 05 En

102 SMIRCICH, L., op. cit., p. 349.
103

THEVENET, M., op. cit., p. 25.
104 • •

DIEZ GUTIERREZ, E. J., op. cit., p.64.
105 THEVENET, M., op. cit., p. 27.
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definitiva, la cultura entesa des d'aquesta perspectiva permet descriure l'organització

com un patrimoni de les formes d'actuar, de fer i de pensar comuns a través de la

història de la mateixa.

Cultura com a metàfora crítica

Les limitacions dels paradigmes fins aquí exposats han fet sorgir la que s'ha

anomenat visió sociocrítica de la cultura organitzativa que entén la cultura com una

metàfora crítica. Mentre el paradigma interpretatiu procedeix de l'antropologia, és des

de la nova sociologia de l'educació on apareix aquest corrent sorgit de les crítiques al

voltant de les concepcions precedents.
D'una banda, aquesta nova perspectiva critica que des de la concepció de la

cultura com a variable s'han encobert interessos ideològics, negant les diferències, els

conflictes i les desigualtats inherents a tota organització. A més, s'han prioritzat els

objectius de control i manipulació davant dels d'anàlisi i comprensió de la cultura. Així,

es critica que aquesta s'hagi utilitzat per dur a terme un cert "control ideològic" i sovint

s 'hagi convertit en un instrument per fer més eficients i acceptables aquelles idees que

d'alguna manera interessaven a l'organització o als seus dirigents. Aplicant aquestes
idees a l'àmbit educatiu, Bates resulta força contundent al criticar el que considera és el

resultat d'haver traslladat a l'escola el discurs de l'eficàcia sorgit a l'àmbit industrial.
106

És a dir, critica la indiscriminada gestió de la cultura per part d'uns quants i la

manipulació cultural en la recerca de l'excel·lència.

1, de l'altra banda, la perspectiva també critica com, des de la concepció de la

cultura com a metàfora, sovint s'ha dut a terme un anàlisi massa idealista, oblidant la

influència que exerceixen en la cultura aspectes de la mateixa infraestructura material.

Alhora la perspectiva sociocrítica tampoc es mostra d'acord amb l'efecte globalitzador
del paradigma interpretatiu, ja que considera que amb aquest es passen per alt el que

s 'han anomenat les subcultures que conviuen dintre de l'organització. Des de la

perspectiva sociocrítica, Bates entén la cultura com la distintiva forma de vida d'un grup

u organització.l'" En base a aquesta definició, la perspectiva sociocrítica posa de

manifest la varietat d'experiències dintre d'una mateixa organització i utilitzen aquest

106
BATES, R., op. cit.

107 dI ., p. 88.
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com l'argument central en contra de tota visió homogeneïtzadora i de caire manipulatiu
de la cultura en l'organització. Val a dir, que l'anàlisi cultural crític assenyala que la

cultura d'una organització no pot entendre's "si no és tenint en compte la naturalesa i

organització de les relacions i lluites entre la cultura dominant i les cultures

subordinades ". 108 En aquest sentit, el canvi cultural haurà de ser entès com la dinàmica

originada per la lluita entre aquestes diferents cultures.

Aquí acaba, la revisió sobre el concepte de cultura aplicat a les organitzacions.
Com hem pogut comprovar el seu interès ha anat creixent al llarg del temps, convertint

se al' actualitat en un concepte força investigat en els estudis que pretenen aprofundir en

la manera de ser de les organitzacions. De tot el que fins aquí hem exposat, més

endavant rescatarem alguns elements per a la fonamentació teòrica de la idea de cultura

moral que pretenem construir a través de la present recerca.

3. Relacions entre clima i cultura

La història sempre pròxima dels conceptes de clima i cultura de les organitzacions
fa necessari incloure en aquest treball l'establiment i anàlisi de les relacions existents

entre ambdós termes. La revisió realitzada al voltant dels dos conceptes permet

comprovar quines han estat les diferents postures sobre aquesta gestió. El principal tema

considerat ha estat la prioritat del clima o la cultura en la comprensió de la realitat de

l'organització. Així, les diferents postures al voltant de les relacions entre clima i

cultura en les organitzacions són les que a continuació revisem. Ens referim al clima i la

cultura com a conceptes intercanviables, la cultura determina al clima, el clima

determina la cultura, el clima informa la cultura i, per últim, les postures
.

d 109
integra ores.

Durant molt de temps, autors diversos han utilitzat els conceptes de clima i cultura

de manera intercanviable o indistinta per fer referència al conjunt de valors i normes

d'una organització i la manera que aquests eren interpretats pels seus membres. En

aquest cas, s'usaven ambdós conceptes en una mateixa definició i de manera

108 Id., p. 89.
109

SILVA, M., op. cit.
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intercanviable ja que les diferències conceptuals no estaven gaire clares. Dintre

d'aquesta postura, els estudis sobre clima no es diferencien dels de cultura. En aquesta

direcció, destaquen els treballs de Katz i Kahn, Offenberg i Gowing i Ouchi i

Wilkins.110

Malgrat continuar essent dos termes molt pròxims, dintre de la concepció que la

cultura determina el clima, clima i cultura apareixen ja com a conceptes diferents i amb

trets característics per a cadascun d'ells. En aquesta segona perspectiva "l'acompanyant

és el clima, mentre que la cultura seria el director de l'orquestra que amb les seves

assumpcions i valors compartits porta la batuta". 111 És a dir, el clima es considera una

part integrant de la cultura, un dels elements propis del seu nivell d'anàlisi més

observable. L'origen del clima es dóna a través de l'impacte que la cultura exerceix

sobre l'ambient objectiu de l'organització i sobre l'atribució de significat que fan els

seus membres. Entès d'aquesta manera, la cultura representa un concepte de major

profunditat que el clima, allò que realment els estudiosos han d'investigar per

comprendre l'essència dels ambients i les conductes dels individus dintre d'una

organització determinada. De totes maneres, no es deixa de reconèixer el valor del clima

que sovint és el que, des de la base de l'acció, permet interpretar situacions i conductes

concretes que es donen a l'organització. Ubicat en aquesta posició, Peiró analitza els

diferents continguts de la cultura en l'organització i els presenta a través de tres nivells

diferents.Í''' En el primer nivell, el més observable, es refereix als productes o

artefactes de la cultura. En aquest sentit assenyala el clima com un més dels productes

culturals, juntament amb el llenguatge, els rituals o les normes, les sancions i altres.

També dintre d'aquesta línia de treballs, Coronel afirma que la cultura és un concepte

més ampli que inclou aspectes menys visibles com pot ser el clima social de la

institució. En aquest cas, el clima queda directament relacionat amb la xarxa de

comunicacions existent entre els membres de l'organització educativa.U"

Existeix un altre bloc de treballs que considera que el clima determina la cultura.

Sota l'objectiu d'aprofundir en l'estudi del clima en les organitzacions, estableixen la

110
KATZ, D. i KAHN, R. L.: Psicologia social en las organizaciones. México, Trillas, 1983;

OFFENBERG, R. M. i GOWING, M. K.: "Organízations of the future. Changes and challenges" a

American Psychologist, 1990, 45, 2, p. 95-108; OUCRI, W. G. i WlLKINS, A. L.: "Organizational
culture" aAnnual Review Sociology 1985 25 P 129-141
111 .' ". •

SILVA, M., op. CIto 36 cita a ASHFORTR, B. E.: "Climate formation: Issues and extensions" a

Academy Management Review, 1985 10 4 p.837-847112 ' , " .

PEIRO, J. Ma., 1990, op. cit., 159.
113 CORONEL, J. M. (et. al.): Para comprender las organizaciones escolares. Sevilla, Repiso, 1994.
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cultura com una més de les seves dimensions. Dintre d'aquesta postura, clima i cultura

apareixen també, al igual que en la posició anterior, com dos conceptes diferenciats. En

aquest cas però, passa al contrari del que presentàvem en l'apartat anterior. El clima és

el concepte que adquireix un major relleu i la cultura un dels elements que configuren el

clima de l'organització, un més dels aspectes que poden contribuir a explicar-lo. En

aquesta línia, destaca el treball de Tagiuri que, tal com vèiem anteriorment dintre

d'aquest mateix capítol, defineix el clima o l'atmosfera d'una institució a partir de

quatre nivells taxonòmics. Aquests quatre nivells són: l'ecològic -els aspectes físics i

materials-, l'ambient social -que apareix amb la presència de persones-, l'estructura

organitzativa -relacions que estableixen i regulen el funcionament de l'organització- i

també la cultura -sistema de creences, valors, estructures cognitives i significats.
1 14 Per

tant, la cultura representa una dimensió més del clima de l'organització.
Una altra manera d'entendre la relació entre els conceptes de clima i cultura en les

organitzacions és aquella en la que es considera que el clima informa la cultura i es

converteix en un dels seus indicadors. Tots dos són, també en aquest cas, conceptes

diferenciats. Així, el clima representa en aquest cas el conjunt de percepcions i

valoracions davant d'una cultura determinada i, per tant, un element fonamental alhora

d'analitzar-la. En definitiva, el clima esdevé un indicador a tenir en compte si volem

aprofundir en l'adequació i coherència de la cultura d'una organització. En aquesta

postura s'emmarca la línia de treball de Payne i Pugh que, tot i apostar per aquesta

relació entre clima i cultura, també adverteixen que no existeixen proves empíriques que
.

b I 1 is
permetm corro orar- a.

_

Finalment, ens referim a les postures integradores. A través d'aquesta concepció
es pretén demostrar que ambdós conceptes -clima i cultura- expliquen de forma diferent

qualitats o aspectes relatius a l'organització i que, alhora, es tracten d'elements units per

una relació d'interdependència. Tal i com ja hem anunciat anteriorment, en els últims

temps sembla ser que el valor de la cultura ha anat augmentant mentre que el de clima

ha sofert paral·lelament un important decreixement. Tot i això, tant les diferències

conceptuals com metodològiques al voltant dels dos conceptes apunten cap a la

necessitat d'admetre que els estudis sobre clima i cultura poden i haurien d'ésser

complementaris. En aquesta línia, Hoy i Tarter proposen tenir en compte ambdós

114
TAGIURI, R. i LITWIN, G. H. (eds.), op. cit.

115
PAYNE, R. L. i PUGH, D. So: "Organizational structure and climate" a M. D. DUNNETTE (ed.).

Handboock ofindustrial and organizationalpsychology. Chicago, Rand McNally, 1976, p.I125-1173.
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conceptes davant de la pregunta, clima o cultura?116 Els autors consideren necessària

una aproximació cultural alhora d'analitzar les forces que motiven el comportament en

les organitzacions. En canvi, aposten per l'aprofundiment sobre el seu clima quan

l'objectiu és descriure el comportament dels seus membres amb mires a manipular-lo o

modificar-lo. Gairin, per la seva banda, planteja el símil de l'iceberg per explicar

aquesta interrelació entre clima i cultura.ll7 D'aquesta manera, la cultura representa la

part submergida de l'organització educativa, els valors i significats compartits. Per la

seva banda, el clima es converteix en la part emergent i visible de la mateixa. A més,

tant la cultura com el clima poden aparèixer com aspectes tangibles o intangibles en

funció de si "el mar" -l'organització- és més o menys convulsiu. En definitiva, clima i

cultura representen dues formes explicatives de l'organització que, amb les pertinents
relacions intrínseques, es presenten com si de les dues cares d'una mateixa realitat es

tractés.

Un cop revisades les diferents relacions entre els conceptes de clima i cultura,

passem a fer un repàs del present capítol contrastant els principals elements definitoris

d'ambdós termes.

4. A mode de síntesi

A través d'aquest capítol ens hem proposat revisar i organitzar els aspectes més

rellevants respecte l'estudi del clima i la cultura. Així, hem pogut comprovar les

particularitats d'aquests dos conceptes en la seva aplicació en l'estudi de les

organitzacions. D'aquesta manera, assenyalat els fets més destacables de la història,
definit les principals característiques, exposat els continguts fonamentals, revisat la

metodologia emprada i, finalment, hem analitzat les diferents línies de treball que ha

suscitat l'estudi de cadascun d'aquests dos conceptes.

Ja en el punt anterior, també hem revisat les possibles postures al voltant de les

relacions entre els conceptes de clima i cultura en les organitzacions. Tot plegat, ens ha
permès aproximar-nos a l'estat de la qüestió sobre els treballs i les investigacions que

s'han dut a terme en aquest sentit.

::� HOY, ,w. K.; TARTER., C. J. i KOTTKAMP, R. B., op. cit., p. 7.
GAIRIN, J., op. cit., p. 360.
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A continuació, i ja per concloure el present capítol, exposem una síntesi de la

revisió realitzada al voltant dels conceptes de clima i cultura en les organitzacions.
Presentem un quadre que sintetitza els dos conceptes. La intenció és posar de relleu els

elements comuns i els trets diferenciadors entre ambdós termes. Val a dir que, tot i que

en la nostra recerca apostem pel concepte de cultura, aquesta és una elecció de caire

nominal i no pas conceptual. Tal com ja hem esmentat anteriorment, no hem obviat la

importància del que històricament s'ha entès com a clima de l'organització. Considerem

que l'estudi del clima és complementari al de la cultura i, d'alguna manera, hem intentat

recollir algun element que li és pròxim a través de la nostra investigació. En definitiva,

la tasca de revisió i contrast entre aquests dos conceptes representa un pas necessari

alhora de fonamentar la idea de cultura moral en els centres educatius que pretenem

defensar a través de la tesi.
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CLIMA EN L'ORGANITZACIÓ CULTURA EN L 'ORGANITZACIO

Definició Pot ser entès com una qualitat orgnitzativa que Es refereix a la ideologia, al conjunt de creences, valors i normes

del determina la conducta dels membres de l'organització o compartides pels membres d'una mateixa organització i que es

concepte
com el conjunt de percepcions dels seus membres en mantenen estables en el temps.
relació a l'ambient de treball-més o menys determinada

pels aspectes organitzatius segons la concepció.
Contingut concret, que segons la unitat d'anàlisi Contingut abstracte, que segons el nivell ens permet parlar de:
destaca: - Creences i assumpcions bàsiques.

Contingut - Individu: percepcions dels membres de - Valors.

l'organització envers l'ambient d'aquesta. - Productes i artefactes de la cultura.
- Organització: clima com a qualitat organitzativa.

Pretén descriure el comportament de l'organització en Pretén analitzar les forces que motiven el comportament a les

Interès
un moment concret amb la intenció de determinar organitzacions, el seu llenguatge i simbolisme, i intervenir en el

de l'estudi estratègies de canvi i millora en l'organització. desenvolupament de les organitzacions. En alguns casos la seva

estabilitat i perdurabilitat ha suposat dificultats per concebre
possibles canvis.

Disciplines
S'ha estudiat bàsicament a través de la psicologia social S'ha estudiat des de l'antropologia, la sociologia, el món de
i de les organitzacions. l'empresa i organització educativa.

afins

Metodologia
Pel seu estudi s'ha utilitzat una metodologia quantitativa Pel seu estudi s'ha emprat fonamentalment una metodologia
basada en tècniques d'anàlisi estadístic. Així han sorgit qualitativa, bàsicament de caire etnogràfic i anàlisi lingüístic.

utilitzada nombrosos qüestionaris i inventaris per a la mesura.

• Clima com a variable: • Cultura com a variable, l'organització té una cultura:
- Clima com a variable externa - Cultura com a variable externa
- Clima com a variable interna - Cultura com a variable interna

Línies
a. Estructuralista • Cultura com a metàfora, l'organització és una cultura:

de treball b. Personalista - P. Cognitiva
• Clima com a metàfora - P. Simbòlica

- P. Estructural



Els elements que apareixen en el quadre anterior permeten contrastar els conceptes

de clima i cultura que hem desenvolupat al llarg del capítol. Si analitzem amb cura

aquest quadre descobrim, d'una banda, alguns elements comuns entre ambdós

conceptes. Aquests són els que, al llarg de la seva història, han propiciat la dificultat de

diferenciar entre la idea de clima i de cultura en les organitzacions. D'altra banda, el

quadre permet analitzar els principals trets diferenciadors entre ambdós conceptes. Les

diferències aquí establertes representen les bases teòriques i metodològiques que ens

permeten apostar pel concepte de cultura alhora de construir la idea de cultura moral

dels centres educatius que ens proposem a través del nostre treball.

4.1. Trets comuns entre el clima i la cultura en les organitzacions

En primer lloc, val a dir que les definicions dels conceptes de clima i cultura tenen

en comú el fet de fer referència a entitats globals, conjunts d'elements que formen una

unitat amb valor propi i que són capaços d'englobar a tota la institució. Tant la idea de

clima com la de cultura comparteixen la qualitat de fer referència a quelcom que té

sentit més enllà d'un dels elements que la conformen, de tenir valor propi en si mateix.

En aquest punt cal evidenciar que, en definitiva, el que permet parlar de clima i cultura

és quelcom comú en ambdós conceptes. Ens referim al fet de que es tracten de conjunts
i sistemes d'elements compartits, reflexionats conjuntament i consensuats entre els seus

membres.

A més, la proximitat dels conceptes de clima i cultura ha fet possible la utilització

d'un mateix criteri per a la classificació i exposició de les línies de treball en ambdós

casos. A través de la revisió fins aquí presentada, hem posat de relleu com els estudis

sobre el clima i la cultura en l'organització han estat diferents segons s'han considerat

com variables -internes o externes- o metàfores de l'organització. En el primer cas, s'ha

considerat que l'organització posseeix, a l'igual que li passa amb altres qualitats, un

clima o una cultura determinades. Per contra, la concepció metafòrica representa una

nova manera d'entendre l'organització, aquesta passa a ser un clima o una cultura

respectivament. De totes maneres, tal i com ja anunciàvem al començament del capítol,

aquesta és només una possible forma de classificació dels diferents treballs i

investigacions sobre clima i cultura en les organitzacions, però en cap cas hem de

pensar que és l'única.
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4.2. Trets diferenciadors entre el clima i la cuItura en les organitzacions

En el primer que no coincideixen els conceptes de clima i cultura és en el seu

contingut. Aviat ens adonem que tradicionalment el clima en relació als grups humans

s'ha identificat fonamentalment com el conjunt de percepcions que comparteixen els

membres d'una institució envers la vida i els comportaments dintre d'aquesta. Mentre,

la cultura ha estat més relacionada amb les creences, els valors i les normes bàsiques

sobre les que s'aixeca l'organització. Per tant, podem dir que els treballs sobre clima

s'han fixat en aspectes més concrets envers l'organització; les investigacions sobre

cultura, per contra, han representat un intent per submergir-se en quelcom de caire més

profund i abstracte.

L'interès i finalitat del qual han partit els estudis sobre clima i cultura en les

organitzacions a través de la seva història tampoc ha estat idèntic. Repassant els treballs

que han aparegut en tots dos casos, hem pogut comprovar com l'estudi del clima ha

sorgit de la necessitat de descriure i conèixer les conductes en el si de l'organització
amb la finalitat de controlar-les i, fins i tot, modificar-les. En canvi, les investigacions
sobre la cultura s'han preocupat per analitzar i comprendre les forces que motiven el

comportament en les organitzacions.

Tampoc les disciplines que han desenvolupat les investigacions envers la idea de

clima i de cultura en les organitzacions han estat les mateixes. Mentre el clima s'ha

estudiat bàsicament a través de la psicologia social i de les organitzacions, els estudis

sobre la cultura en les organitzacions han aparegut des de l'antropologia, la sociologia,
el món de l'empresa i l'organització educativa. Aquest tret que, aparentment podria
semblar poc important, ha determinat el tipus, interès i metodologia dels estudis

resultants en cada cas.

A més, els estudis sobre clima i cultura no han compartit una mateixa metodologia
d'investigació. D'una banda, el treball sobre clima s'ha desenvolupat a través de

mesures quantitatives, desembocant en el disseny i elaboració de nombrosos

qüestionaris i inventaris per a la mesura del clima en una organització concreta. D'altra

banda, la recerca sobre cultura en les organitzacions ha estat una recerca

fonamentalment qualitativa que sovint s'ha concretat en estudis etnogràfics i d'anàlisi

lingüístic.
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Finalment, val a dir que totes les diferències fins aquí explicitades han suposat

línies de treball força diversificades. Tot i que hem utilitzat una mateixa classificació, la

revisió bibliogràfica realitzada ha posat de manifest que les investigacions han

representat trets específics segons aquesta s'apliqués a l'estudi del clima o la cultura en

les organitzacions. La història dels dos conceptes ha permès, d'una banda, una major
diferenciació i, de l'altra, un creixent predomini de la idea de cultura enfront de la de

clima per explicar el comportament dels membres dintre de l'organització.

Després d'haver revisat i sintetitzat els principals elements dels conceptes de clima

cultura aplicats a les organitzacions, estem ja en disposició d'entrar en el que és

pròpiament la finalitat última del nostre treball, la construcció teòrica i pràctica del

concepte de cultura moral en els centres educatius. Per fer-ho, repassarem el treball

d'alguns autors que han estudiat aspecte pròxims des de l'àmbit de l'educació moral.
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III. Elaboració teòrica

del concepte de cultura moral
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El capítol que aquí comença forma part, com l'anterior, del que hem anomenat

aproximació conceptual de la cultura moral. Ens trobem encara intentant donar resposta

al primer objectiu de la recerca, l'objectiu d'elaborar teòricament el concepte de cultura

moral. Fins aquí hem pogut revisar l'estat de la qüestió respecte els conceptes de clima i

cultura a les organitzacions en general. A partir d'ara, ens proposem complementar

aquest treball a través de dues tasques més que ja anunciàvem en la formulació dels

objectius. Ens referim, en primer lloc, a la revisió d'alguns treballs pròxims a la idea de

cultura moral des de l'àmbit de l'educació. Una anàlisi d'estudis que des de l'àmbit de

l'educació moral hem considerat que ofereixen elements propers a la idea de cultura

moral que volem defensar. En segon lloc, l'elaboració del concepte de cultura moral

com a sistema de pràctiques. Aquest recull les aportacions teòriques dels autors

prèviament analitzats, així com també els resultats del treball empíric que presentem a

partir del cinquè capítol.
La revisió dels conceptes de clima i cultura ha denotat que l'origen d'aquests

estudis ha estat fonamentalment el camp empresarial. També ens ha permès comprovar

com els treballs realitzats s'han ampliat progressivament a diferents disciplines, en

diversitat d'associacions, institucions o entitats que suposen una realitat col, lectiva. En

aquest marc, hem pogut veure com l'escola -amb els seus trets característics com a

organització- també ha estat estudiada en relació al seu clima o la seva cultura per

diversos autors. Aquest tipus de treballs han permès, bàsicament, aprofundir en l'anàlisi

i comprensió de les institucions escolars.

En les pàgines que venen a continuació pretenem centrar el nucli del nostre treball

a l'àmbit educatiu, i més concretament al de l'educació moral al' escola. També

justificar teòricament la preocupació en aquest sentit i oferir una resposta diferent a les
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fins ara conegudes. Per tal de revisar algunes propostes pròximes al concepte de cultura

moral hem recuperat alguns aspectes dels treballs de Durkheim; Kolhberg; Jackson,

Boostrom i Hansen; i, finalment, Lickona. En el darrer apartat del capítol exposem els

elements definitoris del concepte de cultura moral en els centres educatius que hem

elaborat al llarg de la nostra recerca.

1. L'educació moral a Émile Durkheim

En aquest apartat revisarem les aportacions que Émile Durkheim (1858-1917)

-considerat el primer sociòleg de l'educació- va fer al camp de l'educació moral, un dels

plantejaments fundacionals de la mateixa. Després intentarem rescatar d'aquestes

aportacions els elements que poden ajudar-nos en la fonamentació teòrica del concepte

de cultura moral dels centres educatius que a través de la nostra recerca pretenem

desenvolupar.
L'obra de Durkheim cal situar-la en el marc de la III República francesa en la què

l'autor va dur a terme una important tasca en la formació del professorat. És en aquest

context en el que va reivindicar la necessitat d'una nova moral per a la societat, és a dir,

un conjunt de regles prèviament definides que havien de determinar la conducta dels

homes. Partint d'aquí, va treballar en una proposta d'educació per la ciutadania que es

basava en una moral social comú i en la necessitat de transmetre-la a les noves

generacions. D'aquesta manera, atorgava un lloc preeminent a l'escola pública,

presentant-la com el millor dispositiu per a la construcció de la societat. A més, i donat

el paper rellevant que va atorgar a la societat en la seva aportació a la moral, a

Durkheim se l 'ha considerat com un dels pares fundadors de la sociologia. Entenent que
l'educació té com a finalitat formar un ésser social i que és la societat mateixa la que

crea l'ideal pedagògic, l'autor converteix a la pedagogia i la sociologia en àrees de

coneixement indissociables. Les seves aportacions en quant a la defensa d'una moral

laica, juntament amb la preocupació i foment d'una educació cívica i moral, fan que la

seva obra continuï encara vigent.
L'obra d'aquest autor francès que aquí revisarem és La educación moral'; un curs

per a professorat de primària i secundària de la República. A través d'aquesta,

1 DURKHEIM, E.: La educación moral. Madrid, Morata, 2002.
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Durkheim pretén exposar quines són les forces de la vida moral i les disposicions
fonamentals en l'infant que han de possibilitar la seva formació a través de diferents

propostes d'intervenció psicopedagògica. Així, el seu treball representa una proposta

teòrica i pràctica sobre els principals dinamismes socials i humans que converteixen al

home en un ésser moral. També incorpora una reflexió envers el valor de la societat

com a fi i autora de la moral; és precisament en aquest sentit on els diferents elements

s'interrelacionen. Finalment, apostant per l'escola com a instrument per transmetre la

cultura moral i formar als ciutadans, inclou algunes propostes psicopedagògiques i

curriculars a fi que aquesta pugui complir amb èxit la funció que li ha estat encomanada.

Totes les aportacions teòriques i pràctiques de l'autor parteixen de la proposta

d'una educació moral laica que ha de tenir lloc a l'escola pública. Aquesta suposa

superar una educació moral històricament lligada a la religió, i atorgar a la societat les

funcions que fins llavors havia representat la divinitat?

"Hem decidit donar als nostres nens, a les nostres escoles, una

educació moral que sigui purament laica; sota aquesta expressió, hem
d'entendre una educació que eviti L'apel-lacio als principis sobre els

que descansen les religions revelades, que es fonamenti exclusivament
en les idees, els sentiments i les pràctiques justificables solament

mitjançant la raó; en una paraula: una educació purament
racionalista" .3

Examinant el que fins llavors havia suposat la figura de Déu en la moral dels

homes, l'autor distingeix entre les funcions de legislador, mestre, assistent i pare com

aquelles més representatives. La societat ha de convertir-se en una entitat capaç de dotar

als individus de les regles necessàries per actuar tal i com exigeix ella mateixa,

ensenyar-les, fer possible la seva posada en pràctica i crear així una nova moral. També

es tracta que la moral sigui capaç de destacar i regular allò que la societat valora -i no

només de manera utilitària-, suposar una entrega en relació a quelcom que transcendeix

l'individu i, per tant, crear una consciència col, lectiva que permeti actuar

simultàniament en relació al que es considera el deure i el bé. Per Durkheim, tal i com

tot seguit podrem comprovar, tots dos són aspectes d'una mateixa realitat. D'aquesta

manera, la idea de fons no és eliminar els elements que la religió havia suposat en el

2 En paraules de l'autor: "Ella és la realitat moral de la que tenim que partir i a la que sempre hem de
tornar". Id., p. 96.
3 Id., p. 38.
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desenvolupament i la manera d'entendre la moral, sinó més aviat transformar-los. La

transformació però, no resulta suficient si no va acompanyada d'un enriquiment amb

elements nous. D'aquí és, precisament, on neix l'aportació sobre l'educació moral de

l'autor. Aquesta es centra en una educació laica i que es duu a terme a l'escola pública a

partir del que ell anomena la segona infància -el que actualment seria l'educació

primària-, considerat un moment crític en la formació del caràcter moral. A continuació

passem a revisar-ne els aspectes més rellevants.

1.1. Els dinamismes socials i humans de la moralitat

A través de la seva obra Durkheim destaca tres dinamismes com a elements que

converteixen a l'home en un ésser moral: l'esperit de disciplina, la vinculació als grups

socials i l'autonomia de voluntat.

El primer dinamisme moral que assenyala l'autor és l'esperit de disciplina.'
Aquest neix directament de la pròpia naturalesa de la moral entesa corn el conjunt de

regles socials preestablertes que es concreten en cada cas i que deixen a l'individu un

marge limitat d'iniciativa. La moral així concebuda es fonamenta en els principis de

regularitat i d'autoritat, que són també els dos elements que configuren l'esperit de

disciplina. Regularitat en quant suposa una sèrie de costums col· lectius, hàbits

constituïts i maneres habituals d'actuar. Autoritat ja que respon a quelcom extern als

homes i considerat "supraindividual", que ens domina i que s'obeeix per respecte. La

regla moral ha d'estar revestida d'una autoritat que permeti que els individus la

considerin superior, vulguin respectar-la i així ho facin. En la proposta d'una moral

laica, Durkheim trasllada a la societat aquesta autoritat tradicionalment atorgada a la

religió. D'aquesta manera, la societat és entesa com una entitat empírica que

transcendeix l'individual i també la suma dels individus. Ambdós principis -regularitat i
autoritat- són els elements que permeten que les persones puguin complir les normes

morals per respecte i no pas per por a les conseqüències que puguin suposar les

infraccions de les mateixes. No es tracta de resignar-se davant d'una regla i dur-la a

terme automàticament, sinó d'entendre què hi ha en la seva essència que transcendeix

l'individu, la fa valuosa i ens porta a apreciar-la. En aquest sentit, Durkheim apunta les

dues principals funcions de l'esperit de disciplina: la utilitat social i el domini interior

4
Id., p. 49-72.
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que l'individu necessita. D'una banda, la regla moral es converteix en un element

fonamental per regular i ordenar la convivència i possibilitar la solidaritat i la

cooperació. D'altra banda, també resulta imprescindible per limitar les nostres infinites

apetències de tota mena, dotar de sentit i equilibri les nostres accions i viure en plenitud.

Segons Durkheim, els límits i prohibicions que així suposa la moral -O la societat en ella

mateixa- no han de representar, per l'autor, un element de restricció sinó una font de

salut moral i felicitat.

Després de l'esperit de disciplina, Durkheim assenyala com a segon element de la

moralitat la vinculació a adhesió a grups socials.' Aquest dinamisme permet explicar
com la societat es converteix en font d'autoritat davant les accions morals. En aquest

sentit, l'autor diferencia entre els fins personals i impersonals de l 'home. Els primers
fan referència al propi individu i ens mantenen immersos en nosaltres mateixos, per ell

aquests no són actes morals. Els fins impersonals, per contra, són aquells que

concerneixen a altres persones i que converteixen la societat en un fi que sobrepassa a

l'individu, són doncs actes pròpiament morals. És així com Durkheim explica que la

societat -no com a suma d'individus sinó com una entitat amb personalitat pròpia- és

l'autora, fi i objecte de la moral. Aquesta realitat "supraindividual" constitueix, envolta i

transcendeix l'home; per tant, a aquest li és difícil diferenciar-se o separar-se d'ella

sense fer-ho alhora de si mateix. L'egoisme pur resulta així quelcom irrealitzable i, per

contra, el comportament moral suposa la solidaritat amb els diferents grups socials als

que pertanyem. L'autor destaca les tres grans fases de l'evolució social i moral, els tres

grans grups dels quals els éssers humans formem part: la família, la pàtria i la

humanitat. D'aquests tres grups -que es superposen sense haver d'excloure's-,

Durkheim assenyala la pàtria com aquell que, tenint la humanitat com a fi i raó de ser,

pot i ha de convertir-se en el nucli de l'educació moral. 6 Aquesta representa la principal
via per conèixer i estimar la pàtria -que no vol dir pretendre imposar-la-, així com també

per recuperar el valor de la societat davant del fenomen social de l'individualisme.

Fins el moment hem pogut comprovar com per aquest autor francès la societat es

troba en el centre de la moral. Aquesta és també la que permet relacionar les dues

dimensions fms aquí presentades. Mentre en l'esperit de disciplina la societat representa

la font de tota autoritat moral -es converteix en el deure a respectar-, pel que fa a la

5 Id., p. 72-89.
6
Id., p. 87.
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vinculació a grups socials, la societat apareix com la font de la voluntat -per tant, es

converteix en el bé a apreciar. Deure i bé representen, tal i com ja havíem anunciat,

aspectes diferents però alhora constitutius d'una mateixa realitat, la societat.

"Per a que pensem complir el deure, no és suficient amb que aquest

parli amb un to imperatiu; és precís que els actes que mana puguin
afectar-nos, emocionar-nos. Fa falta que l'acte reclamat no ens resulti

estrany, que puguem desitjar-lo, que, d'alguna manera, ens sembli bo i

digne de ser estimat. La moral se 'ns apareix com un sistema de

principis imperiosos, per una part. Però si només fos això, podríem
adaptar-nos a ella, podríem cedir a la pressió, però no podríem vole�
la veritablement. Per voler-la.fafalta que també puguem estimar-la. Es
el que ha sentit l'opinió comú, quan diu que, en la moral, hi ha dues

idees: la idea del deure i la idea del bé".7

El tercer i últim dinamisme de la moral per Durkheim és l'autonomia de la

volun!at.8 Fins aquí l'autor ha proposat el compliment de regles socials en base a la

disciplina i l'adhesió a grups socials. En aquest punt però, també és important que, cada

cop més, les regles siguin respectades des de la pròpia voluntat i autonomia de

l'individu. D'aquesta manera, sembla que aparegui una contradicció entre la necessitat

de contenció, límit i regulació que suposa el fet de formar part de la societat i la

necessitat de llibertat i formació d'una consciència autònoma. D'una banda,

l'heteronomia que suposa el compliment d'unes regles que es traspassen, de generació
en generació, dintre d'una societat i en les quals cadascun de nosaltres té un baix nivell

de participació. I, de l'altra, l'autonomia necessària perque la regla no acabi essent

quelcom opressor i font d'esclavitud en els individus. En aquest sentit, Durkheim

apunta que la manera de reconciliar ambdues postures és a través del coneixement

directe de les regles i les raons per les quals aquestes s'imposen. Només d'aquesta
manera podran ser acceptades des de la racionalitat i actuar conforme el que dicten,

sense haver de negar el seu sentit imperatiu. L'autor toma a conjugar així el

desenvolupament social i l'individual. El pensament i el punt on es troben la cultura

intellectual i la moral és, per l'autor, el lloc on neix la llibertat i l'autonomia de la

voluntat davant de la moral -diferència important davant d'una moral històricament

lligada a la religió. La intel-ligència de la moral és l'element que permet passar d'una

submissió i dependència totals davant l'autoritat a una comprensió i estima de la

7
Id., p. 211.

8
Id., p. 89-113.
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mateixa des de la raó. Comprensió i estima d'una moral que hem d'entendre de manera

contextualitzada en un temps i un lloc determinats i que permet preparar-se per formar

part d'obres col· lectives al llarg de tota la vida.

Com hem pogut comprovar, el pensament sobre la moral de Durkheim atorga un

paper central a l'aspecte social. En aquest marc, la força moral concedida a la societat fa

que l'autor afirmi que "en el fons de la divinitat, no hi ha res més que la potència de la

collectivitat expressada amb ajuda de símbols ".9 Des d'aquesta perspectiva,
l'autonomia moral només s'assoleix quan es comprèn i s'accepta la moral com a fet

social. Això fa que l'aportació de Durkheim sobre l'educació moral sovint s'hagi

qualificat de tradicional. La importància atorgada a la disciplina a través de la seva

proposta i la càrrega negativa que se li ha atribuït en moltes ocasions també li han

suposat múltiples crítiques. De totes maneres, el treball realitzat per Durkheim ha

aportat diversos elements teòrics i pràctics al camp de l'educació moral.

1.2. Propostes d'intervenció al voltant dels dinamismes de la moralitat

A partir de les tres dimensions socials i humanes de la moral -I'esperit de

disciplina, la vinculació als grups socials i l'autonomia de voluntat- Durkheim elabora

una proposta d'intervenció psicopedagògica a través de la qual l'escola es considera el

medi primordial en la formació moral dels nens i les nenes.

En el cas de l'esperit de disciplina, Durkheim parteix de la psicologia infantil per

introduir les seves propostes d'intervenció psicopedagògica, la disciplina i els càstigs
escolars. En primer lloc, l'autor recupera dues predisposicions psicològiques de la

infància que afavoreixen la disciplina escolar; ens referim al gust per l'existència

regular i la moderació de desitjos i el domini de si mateix. D'una banda, malgrat
l'activitat infantil es caracteritza per la curiositat, la irregularitat i la fugacitat, l'autor

rescata la predisposició infantil cap a la recerca d'una certa regularitat en la seva vida.

Aquesta, que s'ha anomenat tradicionalisme infantil, representa la necessitat que l'infant

té de seguir costums i rutines pel que fa als espais, temps i, fins i tot, les persones que

l'envolten i les relacions que estableix amb les mateixes. D'altra banda, també assenyala
la moderació de desitjos i el domini de sí mateix davant "la còlera" que durant la

in:fancia poden suscitar situacions diverses. En aquest cas, Durkheim fa referència a la

9Id.,p.217.
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seva receptivitat davant el suggeriment imperatiu de l'adult que li permet aprendre que

hi ha forces morals que limiten la seva conducta. Per això, és necessari que l'educador

es mantingui segur i consistent davant les regles socials sense que això es converteixi en

una força moral desmesurada que posi en perill l'autonomia de l'alumne. Durkheim

planteja la necessitat de multiplicar els professionals de l'educació que actuen sobre un

mateix grup de manera que es complementin les seves influències. En aquest sentit,

l'escola suposa una experiència en la que l'alumne s'enfronta a un sistema de regles a

respectar i la disciplina escolar es converteix en la moral de la classe i del centre

educatiu. És la que permet aprendre a respectar les regles i a complir obligacions; també

però, és la que permet construir la salut i el bon humor del grup. La disciplina així

entesa no ha de pretendre reglamentar-ho tot, ni tampoc imposar-se a la força. Es tracta

de transmetre el gust des de la raó per allò que dicta una autoritat social que

transcendeix als individus; és important doncs, que el mestre hi cregui fidelment.

En segon lloc, Durkheim analitza també els càstigs escolars. Malgrat l'autor no

creu que l'autoritat es fonamenti en els càstigs -i estableix que, en cap cas, han

d'aparèixer abans de la censura-, considera que aquests serveixen perque les regles

socials no perdin el seu valor. Així doncs, els càstigs no són un mitjà per prevenir
infraccions a través de la intimidació i la por davant l'autoritat. Per a ell, representen

una via a través de la qual eliminar la falta comesa per la infracció i és per això que creu

que no han de desaparèixer del sistema de l'educació moral. El principal mal de la

infracció és sempre la reducció de l'autoritat davant de la regla que s'ha trencat i que

l'educador ha de seguir recolzant de manera incondicional. En relació a aquest tema,

l'autor es pronuncia totalment contrari als càstigs corporals i tot allò que pot ser nociu

per la salut del nen. Contempla però, aquells càstigs que produeixen efectes útils i

poden servir al que ha comès la falta, que constitueixen una escala graduada i

proporcional a les infraccions, que no s'imposen des de la fredor i que són irrevocables.

En aquest sentit, la privació del joc i el fet de dur a terme tasques suplementàries poden
ser formes de càstig adequades. També ho pot ser preveure alguns càstigs col, lectius

que afavoreixen la creació de la consciència de grup.
10 De la mateixa manera, exposa la

possibilitat d'incorporar algunes recompenses en l'àmbit de la moral. Malgrat, segons
l'autor, la satisfacció interior hauria de ser la millor recompensa, l'afecte i amistat per

10
Id., p. 185.
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part de l'adult poden convertir-se en conductes positives a tenir en compte en aquesta

direcció. 11

Ja en el cas de la vinculació a grups socials, Durkheim introdueix alguns elements

a tenir presents en la pràctica pedagògica: la influència del medi escolar i el treball

curricular a través de l'ensenyament de les ciències, la cultura estètica i la història. En el

primer cas, la influència del medi escolar, l'autor fonamenta la dimensió de la

vinculació a grups socials dels individus en les tendències altruistes i desinteressades

que, al costat de les de caire egoista, conviuen en l'individu. D'una banda, exposa que

en l'altruisme la natura del plaer és centrifuga, l'individu aconsegueix sortir de si mateix

per seguir finalitats que van més enllà, en aquest cas el fi és la societat. D'altra banda,

en l'egoisme la natura del plaer passa a ser centrípeta. l'individu es centra en ell mateix

i li costa sortir-se'n. Segons Durkheim, ambdues manifestacions són molt més pròximes
del que aparentment pot semblar; al representar-nos i interioritzar allò al que ens sentim

vinculats -en aquest cas, la societat- fem que passi a formar part de nosaltres mateixos.

Per tant, segons Durkheim, en el si de l'altruisme es troba l'egoisme. En aquest sentit,

l'escola permet que l'infant s'acostumi, senti la necessitat, aprengui a estimar i s'entreni

en la vida col-lectiva a través del propi medi escolar i el clima que en ell s'hi crea.I2 A

l'educador, se li encomana la tasca de mostrar de manera constant i fidel les

representacions de les realitats socials. També ha de ser ell el que afavoreixi la creació

d'una consciència col-lectiva de la classe en quant a idees, valors, sentiments i

responsabilitats compartides influenciades pel propi caràcter i història del grup. De la

mateixa manera, considera que el director ha de ser el creador de la unitat moral en el

d
. . 13

centre e ucatiu, que actua com una SOCIetat.

La influència del medi escolar en educació moral posa de relleu que la instrucció

no és suficient, per la qual cosa cal superar el racionalisme simplista a través del qual
s'han analitzat molts fenòmens al llarg de la història. L'autor proposa entendre la

complexitat de la realitat des de les ciències fisiques i naturals. Així doncs, en segon

lloc, Durkheim assenyala l'ensenyament de les ciències com la via per aproximar-nos i

11 Id., p. 162.
12 En paraules de l'autor: "Per aprendre a estimar la vida col· lectiva, cal viure-la, no només en idea i

imaginació, sino en realitat". Id., p. 176. Durkheim també diu textualment: "Per agafar-li el gust a la
vida en comú fins alpunt de no poder passar sense ella, fa falta haver adquirit el costum d'actuar i de

pensar en comú. S'ha d'aprendre a estimar aquests llaços socials que, per l'ésser insociable, són pesades
cadenes". Id., p. 179.
13 Id., p. 187.
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dotar de sentit a realitats complexes com pot ser la societat, entesa més enllà de la suma

d'individus. És en aquest punt on l'estudi de les ciències físiques adquireixen un interès

moral.

En tercer lloc, l'ensenyament de la cultura estètica i artística inclou també alguns

elements que el relacionen directament amb el tema de la moral. És cert que l'art

difereix de la moral al treballar directament amb qüestions del domini del que no és

realitat. Per contra però, l'autor destaca el seu contingut idealista per definició que

suposa la possibilitat de sortir d'un mateix i entregar-se a quelcom que està per sobre,

tret que l'educació moral també vol recollir. No és que l'art sigui moralitzador en Sl

mateix tot i que sí que pot col·laborar en la formació moral dels nens i nenes.

Finalment, Durkheim assenyala l'ensenyament de la història dintre del currículum

escolar com un mitjà a través del qual conèixer què és la societat i quines les forces

col·lectives que s'han donat al llarg del temps i que estan presents en el moment actual.

Aquest ensenyament, que ha de facilitar l'aproximació i estima per la pàtria, hauria

d'anar dirigida a afavorir la valoració i defensa de la pròpia moral però, en cap cas, a la

imposició de la mateixa davant d'altres morals o societats.

En quant a l'autonomia de la voluntat, l'autor no elabora una proposta pedagògica

pròpia. S'entén però que, en la mesura que s'assoleixin els objectius educatius proposats
en l'anàlisi de l'esperit de disciplina i la vinculació a grups socials, també s'aconseguirà
formar en aquesta tercera i darrera dimensió de la moralitat.

A continuació, veurem quines són les aportacions de l'obra de Durkheim que avui

el duen a formar part d'una recerca que té com a objectiu construir el concepte de

cultura moral. Abans però, adjuntem un quadre que sintetitza les dimensions socials i

humanes de la moralitat segons l'autor, així com també les predisposicions que l'infant

té per a la seva formació i les propostes d'intervenció psicopedagògica ja revisades".

14
Inspirat en el quadre que sintetitza les aportacions de Durkheim a PUIG, 1. M. i MARTÍNEZ, M.:

Educación moraly democracia. Barcelona, Laertes, 1989.
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Dimensions Esperit de disciplina Vinculació a grups socials Autonomia de la voluntat

Aspectes Les regles preestablertes El fi dels actes morals El reconeixement i
essencials regulen la conducta i són només pot trobar-se a la acceptació de la

que impliquen respectades gràcies a la societat i això passa perque complexitat de la realitat i
influència que exerceix és una entitat que dels fenòmens morals ens

l'autoritat sobre els sobrepassa i és superior als fa ser més lliures
individus individus

Predisposicions - Tradicionalisme infantil - Simpatia i tendències No hi ha referència
- Receptivitat davant el altruistes explícita
suggeriment imperatiu

Propostes - Disciplina escolar - Influència del medi L'autor no en parla
d'intervenció - Càstigs escolars escolar directament. Es dedueix

- Ensenyament de ciències que es forma a través del
- Ensenyament de la cultura desenvolupament dels
estètica altres dos dinamismes
- Ensenyament de la història

1.3. De Durkheim a la idea de cultura moral

Un cop revisades les principals aportacions de l'obra de Durkheim, a continuació

pretenem apuntar aquells elements de la mateixa que, d'alguna manera, s'acosten a la

idea de cultura moral entesa com a medi, clima o atmosfera moral de l'escola.

D'aquesta manera, són diversos els aspectes que cal rescatar del seu treball dintre d'una

recerca que pretén construir el concepte de cultura moral en els centres educatius. Abans

d'avançar en aquest sentit però, val a dir que quan l'autor ha utilitzat directament aquest

terme no ho ha fet en el mateix sentit que el que aquí pretenem defensar. No hem

d'oblidar que Durkheim utilitza la idea de cultura moral com el conjunt de continguts
morals d'una societat determinada. Dit això, val la pena revisar alguns aspectes relatius

a les tres dimensions de la moralitat que destaca l'autor, sobretot pel que fa referència a

l'esperit de disciplina i la vinculació a grups socials.

A través de la seva lectura i revisió hem pogut comprovar com l'autor considera

l'esperit de disciplina com una de les principals dimensions socials i humanes de la

moralitat. Amb aquesta es refereix al conjunt de regles preestablertes que regulen la

conducta i que són respectades gràcies a la influència que exerceix l'autoritat sobre els

individus. Les normes, pautes, rutines i hàbits prenen així un pes molt rellevant en el

funcionament i la dinàmica escolars. Segons Durkheim, la seva existència fa possible la

creació d'un clima ordenat, de salut moral i felicitat, que també és el que es pretén
assolir en el conjunt de la societat. La referència a aquest clima grupal és una de les

idees que apunten al contingut de la nostra recerca. Aquest posa de relleu com, durant
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molt de temps, les normes i regles d'actuació han estat un dels elements més

desenvolupats alhora d'aprofundir en la manera de ser de les realitats socials. També en

aquest cas, alhora d'endinsar-se en la idea d'atmosfera o clima moral d'una escola. Així,

malgrat partim de la idea que aquest no és l'únic element a tenir en compte, no podem

negar la importància que ha tingut i té en el conjunt de la vida escolar i en la formació

dels seus membres. Tal i com podrem comprovar a continuació, altres autors també han

treballat al voltant d'aquesta mateixa idea. IS Reconeixem que el funcionament, dinàmica

i vida dels col·lectius passa per la necessitat d'una ordenació i reglamentació d'aspectes

molts diversos. Creiem però, que és necessari que els diferents membres sentin que

formen part de l'elaboració i presa de decisions respecte aquest reglament que hi

participin de forma directa.

De la vinculació a grups socials resulta interessant la referència al foment del

sentiment de grup i la formació d'una consciència col· lectiva que Durkheim proposa a

través del seu treball. El paper que en aquest sentit exerceix el medi escolar en general, i

la figura de l'educador en particular, són elements clau en aquest procés. D'una banda,

el medi escolar ha de permetre viure i apreciar la vida col·lectiva, desenvolupant en els

alumnes tots els valors que hi són implícits. D'altra banda, l'educador, a través de les

seves intervencions, ha de ser capaç de crear el sentiment de pertinença al grup i

l'estima pel mateix. Només d'aquesta manera, els nois i noies estaran en carni de fer

seves i complir per respecte les normes morals que provenen de la societat. Tots dos

aspectes s'acosten a la idea de clima i atmosfera moral que autors diversos han apuntat a

través de la seva obra. El sentit i pes atorgat a la vida del col·lectiu que pot extreure's de

les seves aportacions seria, en aquest cas, l'element a destacar. En les nostres

aportacions, entendre el centre educatiu com una experiència col·lectiva fa que partim
de la idea d'escola com a comunitat educativa en la que la convivència resulta un

objectiu fonamental.

A part dels dinamismes de la moralitat, hi ha altres elements de l'obra de

Durkheim que s'aproximen al nucli del nostre treball. En primer lloc, volem destacar la

concepció de la vida escolar que proposa l'autor. Creiem que aquesta està directament

relacionada amb la idea de cultura en les organitzacions que hem tingut l'oportunitat de
15
En el següent apartat d'aquest mateix capítol repassarem diverses aportacions que Lawrence Kohlberg

va fer al camp de l'educació moral. Algunes de les qüestions que hem rescatat de l'obra de Durkheim per
a la fonamentació del concepte de cultura moral no són tan llunyanes al treball de Kohlberg. Ens referim
al valor que, aquest darrer autor, atorga a les normes i a la comunitat en el desenvolupament moral dels i
les alumnes.
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revisar en el capítol precedent. L'autor francès entén la societat com un grup de

persones que comparteixen idees, valors, sentiments, responsabilitats i tasques, i

converteix l'escola en una mena de "petita societat" en la que l'alumne pot viure, alhora

que entrena i practica aquesta vida en comú. La vida escolar així entesa representa el

conjunt d'idees, sentiments i valors compartits entre el grup de persones que composen

el centre educatiu. A més, en aquest cas -a l'igual que en algunes investigacions sobre

cultura en les organitzacions- també destaca el paper atorgat a la direcció de l'escola en

quant a creador i impulsor del clima necessari per formar moralment als seus alumnes.

En segon lloc, també resulta interessant rescatar el contingut pràctic que l'autor

atorga a la moral i les seves implicacions en relació a l'educació moral. En diferents

ocasions, Durkheim insisteix en el fet que les accions morals responen a realitats

concretes que, a més, cal contextualitzar en un temps i espais determinats. En aquest

sentit, sembla que la instrucció no és la principal via a través de la qual treballar

l'educació moral a l'escola. Durkheim proposa impregnar el currículum i el medi

escolar d'elements que permetin formar la moralitat en els i les alumnes. Tot i que, en

part, la moralitat es basa en la intel-ligència -sobretot pel que fa referència a l'autonomia

de la voluntat- aquesta no és, en Durkheim, l'element central. És així com l'autor

s'aproxima a la idea d'aprenentatge dels valors per osmosi o submersió en un ambient

determinat. Un ambient en el que a més, tenen lloc accions i tasques compartides, que
ens impliquen i que ens permeten viure i apreciar cada cop més la vida en col·lectiu.

Com ja hem anticipat en capítols anteriors, el plantejament de la nostra recerca parteix
de la idea que l'educació moral en el si d'un centre educatiu es dóna per osmosi, pel fet

d'estar immersos en un determinat ambient que prioritza certs valors i en rebutja altres.

Aquesta idea no vol restar importància al treball curricular dissenyat per a la formació

en valors dels i les alumnes. Senzillament es tracta d'obrir noves vies per comprendre la

complexitat de l'educació moral a l'escola.

Fins aquí hem pogut analitzar l'aportació de Durkheim en quant a l'educació

moral, així com també els aspectes de la seva teoria més pròxims a la idea de cultura

moral que pretenem defensar a través d'aquesta recerca. Els propis elements definitoris

dels dinamismes de la moralitat exposats per Durkheim i la mateixa concepció de la

vida al'escola i el valor atorgat al medi escolar en l'educació moral dels i les alumnes

en són clars exemples.
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2. L'educació moral segons Lawrence Kolhberg

En una recerca en la que es pretén la construcció teòrico-pràctica del concepte de

cultura moral resulta obligada la referència al treball de Lawrence Kolhberg (1927-

1987), considerat un dels teòrics més importants de la pedagogia contemporània. Les

seves aportacions en el camp de l'educació moral i, sobretot, en relació al concepte de

cultura moral de l'escola el converteixen en un dels referents del nostre treball. Per això,

a través d'aquest apartat pretenem revisar els elements més representatius de la seva

teoria, així com també destacar aquells aspectes que estan directament relacionats amb

el nucli de la nostra recerca.

Abans de començar, cal situar l'obra de Kolhberg partint de l'àmbit de la

psicologia i, més concretament, de les teories del desenvolupament cognitiu. En aquesta

mateixa línia també havien destacat autors com Dewey o Piaget. D'entre tots ells,

Kolhberg va ser el que va elaborar una teoria del desenvolupament del judici moral amb

més precisió. Així, l'autor va assenyalar el judici moral -capacitat individual per

reflexionar, argumentar i emetre judicis sobre la correcció o incorrecció dels

comportaments humans- com l'element central de la moralitat de l'individu. En aquest

marc, l'educació moral consistia en assolir el màxim desenvolupament de les capacitats
del judici moral. El progressiu interès de Kolhberg per l'àmbit educatiu, l'aproximació
a experiències de vida comunitària i la revisió d'algunes de les limitacions de la seva

teoria van desencadenar una segona línia de treball que s'ha conegut com l'enfocament

de comunitat justa. Algunes dotacions econòmiques van fer possible l'inici oficial de

projectes de formació per professorat sobre l'estudi de la moral i la creació "d'una

escola dintre de l'escola" amb un sistema de comunitat justa. És precisament en aquest

context en el que s'insereix el treball que aquí tractarem de presentar i analitzar en

relació al nucli de la nostra recerca, la idea de cultura moral dels centres educatius.

La educación moral según Lawrence Kolhberg16 -publicada després de la seva

mort- és l'obra en la que, a partir dels seus textos i els dels seus col-laboradors,
s'exposen els aspectes més rellevants del seu treball. Aquesta comença amb la revisió

dels fonaments teòrics i pràctics de la teoria del desenvolupament moral, així com
també dels motius que van portar al seu equip a interessar-se per l'àmbit educatiu. En

16
KOLHBERG, L.; POWER, F.G. i HIGGINS, A.: La educacion moral según Lawrence Kolhberg.

Barcelona, Gedisa, 1997.
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base a aquestes idees, aprofundeix després en el treball sobre l'ensenyament
democràtic. És així com, des de la confiança dipositada en les possibilitats del

desenvolupament i l'educació moral, s'exposa el que s'ha anomenat enfocament de

comunitat justa. Per fer-ho, es presenta l'experiència pràctica en un conjunt de centres

experimentals i alternatius de secundària on es va posar en marxa un sistema de

participació de l'alumnat per tal de fer front a situacions conflictives dintre dels centres

escolars.i Es tracta de l'aportació teòrica i les respectives repercussions pedagògiques
amb les que l'equip investigador va intentar equilibrar els valors de "justícia" i

"comunitat" i va provar de conjugar els drets individuals i el valor de col-lectiu en el

procés de creixement moral dels adolescents.

"Democràcia significa molt més que donar un vot a cadascú. És un procés
de "comunicació moral" que implica avaluar els propis interessos i

necessitats i tractar d'entendre als altres i conciliar punts de vista

conflictius de manera justa i cooperativa ".18

Finalment, l'enfocament deriva en un estudi sobre la idea de cultura moral de

l'escola, la seva mesura i la investigació respecte els resultats obtinguts. A continuació,

aprofundirem en cadascun dels aspectes aquí ressenyats.

2.1. De la teoria del desenvolupament moral a l'educació democràtica

Tal i com ja hem anunciat, és des de l'àmbit de la psicologia evolutiva i partint
del treball de Piaget, on Kolhberg va elaborar la teoria del desenvolupament del judici
moral. Aquesta es fonamenta en la idea que el desenvolupament moral és un creixement

natural que permet avançar en les etapes del judici moral. Això suposa, l'existència

d'una sèrie de fases, per les quals passa l'individu, i a través de les què es dóna el

desenvolupament natural del pensament moral. També implica considerar que les fases

superiors són més desitjables que les inferiors.

A partir de l'ús dels dilemes morals, Kolhberg va delimitar sis estadis consecutius

organitzats en tres nivells diferents i cada cop més madurs -preconvencional,

17 En paraules textuals: "El que es suggereix aquí és que els nens i adolescents no poden desenvolupar-se
com persones moralment autònomes sense oportunitats per participar en la presa de decisions". Id., p.
46.
18Id.
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convencional i postconvencional- a través dels quals la persona desenvolupa

progressivament el judici moral. Cada nivell es caracteritza per tenir un tipus de

raonament semblant. Alhora, aquests estadis -el contingut dels quals està directament

relacionat amb la idea de justícia- són de caire irreversible. És a dir, a través d'ells

l'evolució es dóna sempre de manera ascendent. El següent quadre recull els trets

característics dels diferents nivells i estadis descrits a través de la teoria del

desenvolupament del judici moral de Kolhberg."

Nivells Estadi Explicació
Preconvencional: Moral heterònoma Les conseqüències físiques de l'acció determinen la

L'individu seva bondat o maldat. Cal obeir les regles sustentades

no comprèn per càstigs, així com també evitar fer mal a persones o

les regles socials propietats
Individualisme, Les regles es segueixen quan són d'interès immediat

propòsit instrumental per a algú. Es busca satisfer les pròpies necessitats, tot
i intercanvi reconeixent els altres i els seus interessos, de vegades

diferents als propis. Igualitarisme i reciprocitat
Convencional: Relacions El bon comportament és aquell que complau als altres i
L'individu i expectatives rep la seva aprovació. Destaca doncs la necessitat de
només pren interpersonals ser una bona persona des del punt de vista dels altres
com a referència Sistema social Orientació cap a l'autoritat i les normes fixes. Cal
les regles i consciència complir el deure social, respectar l'autoritat i mantenir
del grup social cert ordre social
que l'envolta
Postconvencional: Orientació legalista, L'acció justa es defineix atenent a drets individuals i
L'individu entén jurídico-contractual pautes examinades criticament i acceptades per tota la
les regles socials societat. Es valora el punt de vista legal, tot destacant
però no la possibilitat de canviar les lleis, atenent a raons

hi queda limitat d'utilitat social o respecte als drets humans
Orientació de principis El més just és prendre decisions d'acord aprincipis
ètics universals ètics autoesco II its de caire universal. Es tracta de

principis abstractes de justícia, reciprocitat, igualtat i

respecte a la dignitat humana

Moshe Blatt, un dels alumnes de Kolhberg, va començar a investigar sobre

l'aplicació pràctica de la teoria del desenvolupament del judici moral. D'aquesta
manera, va plantejar la hipòtesi de que si a nens i nenes se' ls presentava de manera

sistemàtica una etapa de raonament immediatament superior a la seva s'estimulava el

seu desenvolupament cap a la següent etapa de judici moral. Els resultats d'aquesta
investigació, que es va dur a terme a partir de discussions en grup sobre dilemes morals,

19
Inspirat en el quadre que sintetitza les aportacions de Kolhberg a PUIG, J. M. i MARTÍN, X.;

L'educació moral a l'escola. Barcelona, Edebé, 2000.
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van ser els que van ajudar a donar un gir a l'estudi de Kolhberg. Així va ser com l'autor

va encaminar-se cap a l'àmbit educatiu, va convertir el seu mètode d'investigació en

una proposta pedagògica i va constituir-se un dels fonaments de l'enfocament de

comunitat justa que posteriorment s'iniciaria.

Per a Kolhberg l'educació moral consisteix a assolir el màxim desenvolupament
de les capacitats del judici moral. Ell i el seu equip partien de la idea que els mestres i

les escoles tenen la responsabilitat de formar moralment als i les alumnes, malgrat no

creien que aquests gaudissin del dret d'imposar un conjunt determinat de valors.i" Així

doncs, consideraven que el seu objectiu principal havia de ser promoure el

desenvolupament moral -i per tant, del judici moral dels individus- centrat, bàsicament,
en la discussió de dilemes morals. Vaser la lectura i r anàlisi d'altres autors com

Durkheim, Dreeben, Jackson i també Dewey els que van posar al descobert les

limitacions de l'enfocament elaborat fins el moment -donat que no s'havien tingut en

compte els problemes del context plantejats pel currículum ocult. També van

possibilitar el pas de les discussions morals al govern democràtic com a proposta

educativa per al desenvolupament moral. És així com, Kolhberg recupera de Durkheim

el valor del col, lectiu i del currículum ocult i l'atribució de sentit moral a les normes i

regles que regeixen una aula i que li són pròpies. Per tant, s'emfatitza en el valor de com

es fan i es compleixen les normes de conducta quotidianes dintre d'un grup.21 En

definitiva el que buscava Kolhberg era convertir el currículum ocult en un currículum

de justícia, en un centre educatiu en el que es tractessin qüestions de justícia, i en el que

els i les alumnes prenguessin també un paper actiu per fer de la seva una escola més

justa. Això només seria possible en centres en els que es donés de manera autèntica el

que ell va anomenar democràcia educacional.

"Per a Kolhberg, això significa democràcia educacional: escoles en les que
cadascú té una veu formalment igual per establir les regles i en les que la
validesa de les regles és jutjada per la seva justícia respecte els interessos de
tots els participants. Si el millor aprenentatge és el que s'assoleix fent, llavors
els estudiants poden aprendre millor la justícia no solament al discutir les
seves demandes en abstracte, sinó també a l'actuar segons les seves demandes
L'

' .

dl' di" 22
a aqut t ara e ajorna a esco ar .

20 KOLHBERG, L.; POWER, F.G. i HIGGINS, A., op. cit., p. 29.
21
DURKHEIM, E., op. cit.

22 KOLHBERG, L.; POWER, F.G. i HIGGINS, A., op. cit., p. 40.
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Fins aquest moment però, la construcció de la idea de comunitat democràtica

només s'havia donat a nivell teòric. Kolhberg sabia que les discussions morals

fomentaven el judici moral individual. Ignorava però, si en la pràctica era possible

establir comunitats que funcionessin democràticament permetessin el

desenvolupament del judici i l'acció morals. Calia pensar doncs, maneres de donar-li

forma pràctica. Abans de dur-ho a terme en la primera escola, Kolhberg va estudiar

dues experiències de vida comunitària que li van servir per després perfilar el projecte

de democràcia educacional: els kibutz israeIí i el projecte de la presó?3 El primer, el

kibutz israeIí, va posar al descobert la possibilitat d'elaborar un enfocament d'educació

moral centrat en preocupacions quotidianes i properes als membres de la comunitat que

eren abordades de forma democràtica i que permetien treballar directament el

compromís amb el col·lectiu. Per la seva banda, el projecte de la presó, va analitzar una

unitat regida democràticament a una presó de Connecticut. Aquest va fer palès que

l'enfocament podia ser beneficiós per a tots els membres de la comunitat, inclosa la

població més jove, i que feia possible la promoció d'un cert trasllat del judici a l'acció

moral. Va ser d'aquesta manera com es va poder integrar l'enfocament de comunitat

justa amb el paradigma evolutiu que fins llavors s'havia desenvolupat, promoure la

democràcia escolar i equilibrar els drets i deures individuals i col· lectius.

2.2. Enfocament pràctic de les escoles com a comunitats justes

Durant els anys 70, les investigacions sobre clima escolar havien posat èmfasi en

la necessitat de crear estructures i sistemes organitzatius escolars nous que fomentessin

la participació dels adolescents en la presa de decisions. Després de la proposta de

l'escola lliure, l'enfocament de la comunitat justa va convertir-se en una resposta capaç

de demostrar la viabilitat de les escoles secundàries democràtiques.i" Aquest també va

trobar el punt intermedi de l'autoritat democràtica i les possibilitats de l'enfocament en

el desenvolupament moral dels i les alumnes i la pròpia comunitat.

23 dl ., p. 54-70.
24
Aquest partia de la següent qüestió, en paraules textuals: "Com es poden reestructurar les institucions

educatives nordamericanes per permetre, inclús promoure, la participació dels estudiants, de manera

que aquests puguin aprendre a conciliar els seus interessos amb els interessos de la societat i les seves
institucions". Id., p. 67.
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Tal i com hem vist, l'equip de Kolhberg treballava per tal d'introduir la

democràcia a la dinàmica escolar com a motor del desenvolupament moral dels

alumnes. El pas però, suposava la revisió d'algunes qüestions fonamentals de la teoria

del desenvolupament del judici moral: el rol del judici convencional, la diferència entre

la forma i el contingut de la moral, la dimensió afectiva de l'educació moral, la relació

entre judici i acció moral i els diferents tipus d'enfocament en educació moral.25 En

relació al rol del judici convencional davant del judici moral basat en principis,

Kolhberg va recuperar el valor atorgat a la generació i respecte a les regles com

elements fonamentals de l'educació moral. En quant a la distinció entre forma i

contingut de la moral, l'enfocament de comunitat justa assenyalava que tant important
és què es decideix, com el per què i com es fa. Kolhberg va destacar també les

dimensions cognitives i afectives de l'educació moral, emfatitzant en la importància del

vincle afectiu entre l'individu i el grup com la base perque l'acció sigui coherent amb el

judici moral comú al grup." Un altre element que Kolhberg va haver de revisar en la

seva teoria va ser la relació entre eljudici i l'acció moral. En la nova versió, l'autor va

distingir entre dos judicis, un de caire deontològic i un altre de responsabilitat. Així

doncs, afirmava que tots dos s'havien de desenvolupar paral-lelament, només d'aquesta
manera podia donar-se la connexió entre lleialtat i responsabilitat. Finalment, l'autor va

apostar pels enfocaments no adoctrinadors de l'educació moral, aquells en els que

estudiants i educadors prenen decisions democràticament i la tasca de l'educador és la

de proposar, i no pas la d'adoctrinar, als i les alumnes.

Va ser a l'Escola Cluster de Cambridge (Massachusetts), un centre amb gran

diversitat racial i social, on es va aplicar per primera vegada l'enfocament de comunitat

justa com "escola dintre d'una escola". Després d'aquest, van seguir-li estudis en la

mateixa direcció a l'Escola Secundària Alternativa d'Scarsdale i la EDE a Brookline.

Juntament amb l'anterior, van permetre dotar de sentit la investigació i extreure'n

algunes conclusions. En tots els casos, es va analitzar la gestió de conflictes que es

donaven en el si de l'escola -en aquests es posaven en joc tant els drets i deures

individuals com els comunitaris- i que suposaven processos conjunts de presa de

decisions.

25 Id., p. 70-79.
26 Relacionat amb el que Durkheim anomenava vinculació o adhesió als grups socials a DURKHEIM, E.,
op. cit., p. 72-89.
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De totes maneres, va ser l'estudi a l'Escola del Cluster el que va servir per acabar

de delimitar i estudiar els efectes de l'enfocament de comunitat justa a través de

l'anàlisi de transcripcions de les seves principals instàncies democràtiques: la reunió del

grup assessor, la reunió de la comunitat i la Comissió de Disciplina. Tots ells

representen elements descriptors de com es forma, es desenvolupa i s'adquireix la

qualitat de la vida comunitària en el si d'una comunitat justa?7 La reunió del grup

assessor tenia com a objectiu preparar a estudiants, professors i investigadors per a la

reunió de la comunitat. En aquesta s'analitzaven les propostes dels temes previstos a

l'agenda, se'n feia un estudi preliminar abans que aquests arribessin al lloc on haurien

de prendre's les decisions corresponents. La reunió de la comunitat era l'espai on es

posava en pràctica el sistema democràtic participatiu de manera més clara, "la reunió

era la comunitat encarnada".28 Aquesta reunia a tots els professors, estudiants,

assessors i investigadors del centre per discutir i prendre decisions respecte els temes i

conflictes de la setmana que interessaven a la comunitat i requerien una resolució

conjunta. Finalment, la Comissió de Disciplina tenia les funcions d'assessorar als

alumnes amb problemes de disciplina, mediar en conflictes entre diferents individus de

la comunitat i adjudicar càstigs justos.
A partir d'aquí, les diferents experiències serveixen per mostrar el

desenvolupament d'una comunitat justa al llarg del temps i en referència a temes

diversos, quotidians i propers als alumnes. Alguns d'ells són: l'assistència a classe, la

integració racial i el consum d'alcohol i marihuana a l'escola Cluster; el consum de

droga, els drets individuals, la intimidació al cos de professors, l'engany i l'expulsió a

l'Escola Secundària Alternativa de Scarsdale; i la EDE, de la mà de Ralph Mosher.

Aquesta última es va apartar de la teoria de la comunitat justa en les àrees de la

proposta, la comunitat i el desenvolupament moral com a meta?9 Pel que fa a la

proposta, Mosher apostava per un tipus d'assessor "facilitador" i respectuós amb els

processos democràtics enlloc d'un assessor que intentés donar una direcció concreta al

grup. En quant a la concepció de la comunitat, es va posar èmfasi en aquesta com una

manera de viure junts i compartir interessos. Ja en l'àmbit del desenvolupament moral,
Mosher va criticar la preocupació exclusiva de Kolhberg pels resultats cognitius i

morals dels i les alumnes. Potser un dels elements a destacar d'aquesta aplicació
27
KOLHBERG, L.; POWER, F.G. i HIGGINS, A., op. cit., p. 93-116.28
Id., p.l00. ..

29
Id., p. 253-267.
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paral-lela a l'enfocament de comunitat justa, fa referència precisament a la seva

democràcia. Es refereix al fet d'haver posat al descobert que "els adolescents, amb una

mínima ajuda dels adults, poden aprendre a governar-se a si mateixos ".30

2.3. Investigacions sobre la cultura moral

A través de la informació recollida en la posada en pràctica de l'enfocament de

comunitat justa, la investigació va poder anar més enllà de les decisions concretes en

cadascun dels centres experimentals. D'aquesta manera es va treballar en l'avaluació

del propi procés democràtic. Va ser així com Kolhberg va aprofundir en el nucli de la

democràcia escolar i la seva influència en el que va anomenar cultura de la institució

des d'un punt de vista moral. L'autor va donar el nom de cultura moral de l'escola a una

de les dimensions de l'atmosfera moral de la institució -considerat un concepte més

complex. l va analitzar-la a partir de dos aspectes fonamentals: la manera en la que

l'escola és valorada com institució i el caràcter de les normes compartides per la

comunitat. D'una banda, els nivells de valoració institucional que es presenten en el

següent quadre."

Nivells de valoració institucional

Rebuig L'escola no és valorada

Extrínsec- L'escola és valorada com una institució que ajuda als individus a satisfer les seves

instrumental pròpies necessitats

Identificació L'escola és valorada intrínsecament en moments especials, quan els membres tenen
entusiasta un intens sentiment d'identificació amb l'escola, per exemple quan un equip guanya

un partit important
Comunitat L'escola és valorada com el lloc en el que els membres es senten pròxims als altres i

espontània estan interiorment motivats per ajudar-los i servir a la comunitat en el seu conjunt
Comunitat L'escola com a comunitat és valorada per si mateixa. La comunitat pot obligar als
normativa seus membres de maneres especials, i els membres poden esperar que altres donin

suport a les normes i responsabilitats de grup

D'altra banda, els graus de collectivitat de les normes també aquí presentats.Y

30 Id., p. 267.
31 Id., p. 136.
32 Síntesi del quadre dels graus de col-Iectivitat de les normes de Kolhberg. Id., p. 140-141.
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Els zraus de coHectivitat de les normes

Normes de base individual o descripcions de falta de norma col· lectiva

Jo-rebuig Ningú pot fer una regla que pugui ser presa seriosament. No hi ha pertinença al

grup
Jo-consciència El seguiment d'una norma es deixa a la lliure elecció de cada individu sense que

el grup pugui exigir-lo. Tampoc es dóna cap mena de pertinença al grup
Jo-cap consciència No es percep l'existència d'una norma compartida ni es pren posició a favor o en

contra respecte a que el grup la desenvolupi. Segueix sense haver pertinença al

grup
Jo-individual S'ha de realitzar una acció d'acord a la norma sense que aquesta impliqui la

pertinença al grup, no és aquest el Que promou la norma

Jo-individual S'ha de realitzar una acció d'acord a la norma que implica la pertinença al grup.
ambigua La pertinença és ambigua però sembla aplicar-se al grup més que als de fora

d'aquest
Normes d'autoritat

Autoritat S'ha de realitzar una acció perque és expressada o exigida per algú que suposa
l'autoritat i la superioritat del grup, el professor. Aquí ja es dóna sentiment de

grup
Autoritat- S'ha de realitzar una acció perque és esperada per l'autoritat, el grup l'accepta i

acceptació pensa que promou el benestar del grup. El professor segueix sent l'autoritat
Normes globals
Ells-global El grup o un subgrup important tendeix a actuar d'acord a una norma que

l'individu no comparteix. Es dóna pertinença al b'TUP, tot i no compartir l'opinió
generalitzada

Jo i ells-global Individu i grup tendeixen a actuar igual d'acord a una norma, Tots pertanyen al

grup
Normes col·lectives
Jo que limito L'individu creu qu� el grup i tots els seus membres haurien de tenir, seguir i
o proposo millorar la norma. Es clara doncs, la pertinença al grup
Espontània- Des de dintre del grup es pensa que tots els membres d'aquest han d'actuar
col· lectiva d'acord a la norma, naturalment motivats pel propi sentiment de pertinença al

grup
ElIs-col·lectiva Ells pensen que els membres del grup haurien d'actuar d'acord amb la norma.

limitada L'individu no s'identifica amb aquesta expectativa. Ells com a membres del grup
Jo i ells-col-lectiva Jo i ells, com a membres del grup, pensem que els membres del grup haurien
limitada d'actuar d'acord a la norma. Jo i ells pertanyem al grup
lmplícits- Els membres d'aquest grup pensen que tots nosaltres hauríem d'actuar d'acord
nosaltres col· lectiu amb la norma. Nosaltres, implícitament, som membres del grup
Nosaltres explícits Nosaltres, membres d'aquest grup, pensem que hauríem d'actuar d'acord amb la
col-lectiu norma. Nosaltres som explícitament membres del grup

Comprovem com aquest es tracta d'un aspecte directament relacionat amb el sentit

de pertinença al grup. També es van classificar les normes segons el seu contingut de
valor, es diferenciava entre: normes de comunitat, d'equitat substantiva, de justícia en el

procediment i d'ordre. L'elaboració cada cop més significativa de normes comunitàries

es converteix així en un altre indicador a tenir en compte a l'hora d'analitzar la cultura

moral d'una escola. A més, el procés pel qual les normes s'institucionalitzen en una

comunitat va permetre determinar les diferents fases de la norma col-lectiva.V

33
Id., p. 148.
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Fases de la norma col· lectiva
Fase O No existeix ni es proposa cap norma col, lectiva

Proposta de norma col-lectiva
Fase 1 Els individus proposen normes col, lectives per a l'acceptació del grup
Acceptació de la norma col·lectiva
Fase 2 S'accepta la norma col, lectiva com un ideal del grup però no s'arriba a un acord respecte

aquesta. No és una expectativa per a la conducta
Fase 3 S'accepta i es convé la norma col, lectiva, però no és (encara) una expectativa per a la

conducta

Expectativa de norma col·lectiva

Fase 4 La norma col-lectiva és acceptada i esperada (expectativa ingènua)
FaseS La norma col, lectiva és esperada però no seguida (expectativa frustrada)
Aplicació de la norma col· lectiva

Fase 6 La norma col, lectiva és esperada i sostinguda mitjançant la persuasió
Fase 7 La norma col, lectiva és esperada i sostinguda mitjançant la informació

En definitiva però, la promoció del valor atorgat a la institució i el caràcter

compartit de les normes resultaven ser les variables que havien de permetre el

desenvolupament d'una comunitat cap a una etapa moral superior. Es convertien,

d'aquesta manera, en l'objectiu central del seu enfocament i de l'anàlisi de la resta de

reunions de la institució.

"Segons l'enfocament de la comunitat justa, l'estructura organitzacional i les
pràctiques pedagògiques d'una escola han de dirigir-se principalment a la

promoció d'una cultura escolar positiva definida en termes de corporització
dels principis de justícia i comunitat. Sostenim que, quant millor és la cultura,
major és la probabilitat de que l'estructura organitzacional de l'escola

funcioni de manera més eficaç i major és la probabilitat de que els estudiants
es desenvolupin moralment ".34

L'enfocament pràctic de les escoles de comunitat justa i la recerca sobre la cultura

moral de l'escola va desembocar en tres grans hipòtesi i línies d'investigació. Ens

referim a l'elaboració de mètodes avaluatius i la investigació dels seus resultats respecte
l'atmosfera moral del centre a través de les reunions de la comunitat i les entrevistes

etnogràfiques; la comparació de cultures morals entre les escoles alternatives i les

escoles secundàries de les que formaven part a través de l'anàlisi d'entrevistes sobre

dilemes escolars; i, en darrer lloc, l'estimulació i canvi en el raonament moral

individual de l'alumne corn a conseqüència de l'educació democràtica i del compromís

explícit del cos docent amb la teoria de la comunitat justa. En primer lloc, la

investigació va donar lloc a un mètode d'avaluació de la cultura moral basat en l'anàlisi

34
Id.,p. 19.
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d'entrevistes sobre dilemes morals. La seva aplicació implicava l'ús de dilemes escolars

pràctics en els que es plantejaven situacions d'ajuda, restitució, robatori i consum de

droga. Les respostes a cadascun d'aquests dilemes i les preguntes corresponents

servirien després per avaluar la cultura moral del centre respecte les variables de grau de

col·lectivitat, fase, etapa de la norma col·lectiva, nivell de valoració institucional i etapa

de valoració de la comunitat.
35

En la comparació de les cultures morals de les escoles alternatives i les

tradicionals en les que estaven immerses les primeres es va posar de relleu com les

escoles democràtiques dotaven a professors i alumnes de l'oportunitat de treballar junts

i realitzar valors comuns. A més, també es va demostrar com ambdós grups van

desenvolupar normes compartides i un sentiment de pertinença al grup dintre de

l'enfocament de comunitat justar"
Finalment, en relació al desenvolupament del judici i acció morals individuals de

l'alumne com a conseqüència de l'educació democràtica i el compromís dels docents es

va dur a terme un estudi a través del qual es van avaluar el judici moral, el tipus moral,
els valors polítics, el raonament pràctic i l'adopció d'una orientació social per part dels

estudiants. En aquest sentit, els resultats també van ser satisfactoris. D'una banda, el

professorat emfatitzava en l'ampliació del seu rol, en l'educació de persones completes.
D'altra banda, l'alumnat també mostrava resultats positius en quant a les mesures de

judici pràctic i orientació cap a la responsabilitat."
Les principals conclusions a les que va arribar l'autor va ser que el

desenvolupament sòciomoral de la joventut era possible. També que aquest requeria
d'un sistema educatiu que comptés amb la participació de tots els seus membres en la

resolució dels conflictes que es donen en el seu interior. Per tant, el que es proposava

era una reforma educativa que, promovent el desenvolupament del judici moral, omplís
els centres educatius de valors com la justícia, la democràcia i la comunitat. La idea era

convidar als alumnes a fer seus aquests valors i a practicar-los en el dia a dia, en la vida

de la institució. L'obra acaba apuntant les diferències entre un model de democràcia

representativa i el model de comunitat nucli com sistemes complementaris a l'hora de

donar forma a l'enfocament de comunitat justa en una institució educativa.

35
Id., p. 117-163.

36 dI ., p. 269-293.
37
Id., p. 291-325.
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2.4. De Kolhberg a la idea de cultura moral

Després de revisar les principals aportacions de l'obra de Kolhberg, a continuació

intentarem apuntar aquells aspectes que s'aproximen a la idea de cultura moral dels

centres educatius que defensem a través del nostre treball. En aquest sentit, cal destacar

que l'autor també va utilitzar aquest mateix concepte al llarg del seu treball -tot i que

amb un sentit diferent. De totes maneres però, veurem com aquest no és l'únic element

que fa d'aquest autor una referència obligada dintre de la nostra recerca.

En la revisió de l'obra de Kolhberg, comprovem com l'autor recupera de

Durkheim l'atribució de sentit moral a les normes i regles que regeixen un grup, el valor

de com es fan i es compleixen les nonnes de conducta quotidianes dintre d'aquest. És

així com es toma a posar de relleu que la reglamentació de la vida escolar és un element

de pes considerable en la convivència del col·lectiu i la formació dels seus membres. A

més, s'emfatitza en la idea que la participació directa dels i les alumnes en l'elaboració i

presa de decisions respecte aquest reglament determina encara més el seu potencial
formatiu.

En aquest sentit, destaquem la importància que Kolhberg atribueix a la comunitat

i el sentiment de pertinença al grup, i el paper que ambdós tenen en el desenvolupament
moral dels i les alumnes i la pròpia institució educativa. Al llarg del seu treball, hem

comprovat com una comunitat de caràcter democràtic contempla la participació directa

dels seus membres en la discussió i presa de decisions sobre temes que afecten

directament al col·lectiu i en l'elaboració de normes compartides. La construcció d'una

comunitat significa doncs, crear un espai democràtic en el que s'elaboren normes cada

cop més fonamentades en el valor de la justícia i en l'esperit de comunitat. El medi

escolar i la seva estructura organitzativa toma a convertir-se així, en un espai privilegiat

per viure i apreciar la vida col· lectiva. De nou, el centre educatiu es presenta com una

experiència en col· lectiu i ens retorna a la idea d'escola com a comunitat educativa que

fonamenta també el nostre treball. De totes maneres però, entenem que la comunitat és

molt més que una instància regida per la justícia. Aquesta ha de ser l'espai en el que es

gesti i vetlli per un veritable sentiment de col· lectiu. La comunitat és entesa així com

l'espai -bàsicament relacional- en el que aprenem a viure junts, a desenvolupar les

estratègies, els sentiments i els valors per conviure i compartir. En aquest context,

també nosaltres considerem important que les persones que en formen part creguin
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realment en el que estan treballant i estiguin convençudes del seu valor pedagògic. En

definitiva, es mostrin disposades a comprometre' s, implicar-se i coordinar-se entre elles

per fer possible que l'experiència sigui realment valuosa.

Potser però, l'aportació de Kolhberg que resulta més interessant en relació al

nucli de la nostra recerca és la pròpia definició de cultura moral que fa l'autor a través

del seu treball. Aquesta parteix de la definició de Tagiuri, autor que va analitzar el clima

de les institucions educatives en funció de diferents categories taxonòmiques -

l'ecològica, la de medi, l'ambient social i la cultura.38 En aquest entramat, la cultura

representa el sistema de creences, valors, estructures cognitives i significats que

comparteixen els membres d'una institució. Kolhberg defineix la cultura moral d'una

escola com la qualitat de la vida comunitària que es gesta en el seu interior, directament

relacionada amb com els seus membres comparteixen i atorguen sentit als principis de

justícia i comunitat. El concepte de cultura moral dels centres educatius que defensem,

tal i com veurem en el darrer apartat d'aquest capítol, passa també per detectar els

valors que es comparteixen en una escola i es cristal-litzen a través de les seves

pràctiques educatives. Tot i això, en el nostre cas hem emfatitzat en la concreció

pràctica i procedimental, en la manera pròpia de fer del centre educatiu, a l'hora de

formar en els valors que en aquest es consideren més importants.
Les pràctiques educatives a les que ens referim no són exclusivament aquelles que

estan relacionades amb l'elaboració i presa de decisions respecte normes comunitàries.

És a dir, no només la reunió de comunitat, el grup d'assessors o la Comissió de

Disciplina serien pràctiques significatives. En l'estudi que proposem però, considerem

que aquestes no contemplarien la seva totalitat. Entenem doncs, que la formació moral

dels alumnes va més enllà de pràctiques com aquestes reunions o assemblees, que es

duu a terme per un procés d'osmosi, pel fet d'estar submergit en un ambient i en una

cultura moral entesa des de tota la seva complexitat.
En la darrera part de l'obra hem pogut comprovar com Kolhberg va preocupar-se

també per l'avaluació de la cultura moral dels centres. Va desenvolupar un mètode per

avaluar en quina mesura el seu enfocament aconseguia un sentit de comunitat

mitjançant l'examen detallat de les dues unitats d'anàlisi de la cultura moral prèviament
determinades: la forma en què l'escola és valorada com institució i el caràcter de les

38
TAGIURI, R. i LITWIN, G. H. (eds.): Organizational climate: exploration of a concept. Boston

Harvard University, 1968.
'
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normes compartides per la comunitat. En el nostre cas, tot i que en primer moment

només ens vam plantejar la descripció de la cultura moral, finalment també hem

treballat per a la mesura d'algunes de les seves qualitats. La naturalesa del concepte de

cultura moral que utilitzem però, fa que la nostra proposta es fonamenti en uns altres

criteris i també uns altres propòsits. Tal i com podrem comprovar més endavant,

l'objectiu de la mesura o avaluació de la cultura moral en el nostre cas mai no ha estat

dur a terme un procés d'avaluació externa, sinó establir un sistema per engegar

processos d'avaluació interna en el propi centre.

En aquest darrer apartat hem volgut destacar aquells aspectes de l'obra de

Kolhberg i el seu enfocament de comunitat justa que serveixen per fonamentar la

recerca que aquí presentem. Potser els elements més interessants en aquest sentit són

l'ús que l'autor fa del concepte de cultura moral en relació als centres educatius. També

el fet d'entendre que l'escola -o, en aquest cas, "l'escola dintre de L'escola?- és capaç

d'educar moralment als seus alumnes.

3. La vida moral de les escoles de Jackson, Boostrom i Dansen

A continuació, sintetitzarem els aspectes més rellevants del treball de Jackson,

Boostrom i Hansen al voltant de l'amplitud, varietat i complexitat d'elements que

intervenen en l'educació moral a les escoles. Philip W. Jackson és professor d'Educació

i Psicologia i membre del Comitè d'Idees i Mètodes de la Universitat de Xicago. Robert

E. Boostrom és professor d'Educació a la Universitat d'Indiana del Sud. David T.

Hansen és també professor en el Col·legi d'Educació de la Universitat d'I1linois a

Xicago. Tal i com hem fet en el cas de la resta d'autors analitzats, després de revisar els

elements fonamentals de la seva aportació al'àmbit de l'educació moral pretenem

rescatar aquells aspectes de la seva obra més pròxims al concepte de cultura moral que

presentem.

El treball que aquí analitzem és una recerca etnogràfica que van dur a terme els

autors ja mencionats sota el títol de "The Moral Life of Schools Project". La

investigació, que va durar dos anys i mig, pretenia introduir-se a les escoles i explorar
els diferents aspectes amb càrrega moral que omplen la vida de les classes. A través

d'un procés d'observació i reflexió, els autors van endinsar-se en la complexitat i
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ambigüitat de les actuacions i els intercanvis entre professors i alumnes i el seu valor en

l'àmbit de l'educació moral. En definitiva, el seu treball representa un nou prisma sota

el què mirar i pensar les dimensions morals de l'escola, a través del qual analitzar què

passa en una classe des d'una perspectiva moral. Les seves aportacions han suposat una

visió ampliada i complexa de la vida moral a les escoles i una revisió del paper del

professorat dintre de l'aula i en el desenvolupament moral dels i les alumnes.

En aquest apartat revisarem l'obra que porta el mateix títol que la mencionada

recerca, The Moral Life ofSchool'", Tal i com hem dit, aquesta parteix de la idea de

presentar una forma concreta de mirar i pensar què passa a les classes en referència als

aspectes morals. De buscar el significat expressiu al que es veu i sent en una classe quan

s'observa amb deteniment i de destacar el valor del que els autors anomenen

consciència expressiva. A la primera part del llibre, s'exposen les idees prèvies de les

que parteix el projecte, així com també el mètode i el procés de treball que els autors

van dur a terme en la seva recerca. Aquesta acaba amb la categorització d'elements de

caire moral resultant de la investigació -instrucció i pràctica moral-, la seva proposta de

guia d'observació. La segona i tercera parts inclouen la transcripció i comentaris de

diversos segments d'observació en diferents centres i situacions educatives. A través del

seu anàlisi, els autors pretenen posar al descobert d'una banda la complexitat i de l'altra

l'ambigüitat de la vida moral del centre. Finalment, a la quarta part de l'obra, els autors

repassen els principals elements de la perspectiva que proposen, també els motius pels

quals defensen el cultiu de la consciència expressiva a les classes i escoles. En

definitiva, el seu treball representa un esforç per destacar la importància de crear i tenir

cura d'un ambient moral adequat a l'aula.

3.1. Una guia per a l'observació des de l'àmbit de l'educació moral

Jackson, Boostrom i Hansen pretenien estudiar la manera com es manifesta la

moral en una classe i en el conjunt de l'escola. Per fer-ho, els autors no comptaven amb

una guia prèvia, ni tan sols amb un procediment metodològic establert a priori. Des del

primer moment però, els autors van tenir clar que calia introduir-se a la realitat,

submergir-s'hi i deixar-se sorprendre pel que allà anés succeint. D'aquesta manera, es

39JACKSON, P.; BOOSTROM, R. E. i HANSEN, D. T.: The moral life ol schools. San Francisco,
Jossey-Bass, 1993.
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va determinar el caràcter etnogràfic de la recerca. Els autors van tenir l'oportunitat de

destinar una primera part de la seva recerca a l'observació acurada de diferents

moments en un total de divuit classes de sis escoles entre públiques, privades i

parroquials. Tal i com analitzarem a continuació, aquest va tractar-se d'un procés

d'observació i reflexió en el que els investigadors van prendre un paper actiu que va

originar l'anàlisi detallat de múltiples observacions. També una guia a través de la qual

poder observar l'amplitud de la vida moral a les escoles. La seva proposta representa

una crida perque els diferents professionals de l'educació prenguin consciència de

l'extens entramat d'elements de caire moral que es posen en marxa en una classe i el

potencial de la figura del professor o professora.

"La perspectiva que pretenem desenvolupar en aquest llibre pot ajudar a

millorar l'estat de la situació augmentant la sensibilitat dels professionals, i
indirectament tota la resta, davant els innumerables elements i trets de

conseqüències morals que dintre de poc hauran de dominar dintre de les seves

classes i escoles
"

.

.fO

Per aquest procés d'observació i anàlisi, Jackson, Boostrom i Hansen aporten la

categorització d'aspectes morals que va sorgir del seu treball de camp. La guia
d'observació que proposen consta de vuit categories d'elements que de manera més o

menys visible, contenen càrrega moral i influeixen directament en la formació dels i les

alumnes.41 Aquestes es subdivideixen en dos grups diferenciats que es refereixen a la

instrucció i a la pràctica moral, respectivament. El bloc de la instrucció moral inclou

tots aquells aspectes institucionals pensats deliberadament per treballar temes de caire

moral amb els i les alumnes, és a dir, "tots els esforços explícits per influenciar
moralment als estudiants".42 El bloc de la pràctica moral, per la seva banda, conté

aquelles activitats que cristal-litzen aspectes morals en la seva manera de ser o de fer; no

es tracta tant de transmetre valors sinó de veure com aquests es posen en pràctica.
Possiblement per això, els autors afirmen que aquestes últimes categories "són les més

importants dels dos blocs, segons nosaltres, respecte al seu possible impacte en els

estudiants" .43 A continuació presentem les categories de cadascun dels blocs.

40 Id., p. xii.
41 Id., p. 3-45.
42 Id., p. 237.
43 Id., p. 11.
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En l'àmbit de la instrucció moral, els autors destaquen cinc categories diferents:

la instrucció moral com a part del currículum formal, la instrucció moral dintre del

currículum, els rituals i cerimònies, les representacions amb contingut moral i la

interjecció espontània de comentaris morals dintre de l'activitat escolar. La instrucció

moral com a part del currículum formal és potser la categoria més fàcil de reconèixer;

de totes maneres, no acostuma a ser una de les més utilitzades dintre de la dinàmica

escolar. Un clar exemple en aquest sentit són les lliçons de religió observades en les

escoles catòliques participants en el projecte. En definitiva, es tracta dels espais,

moments i continguts concebuts conscientment dintre del currículum per treballar

aspectes de caire moral. Per la seva banda, la instrucció moral dintre del currículum fa

referència a aquells elements i continguts amb càrrega moral que s'introdueixen en el

transcurs d'altres matèries com poden ser la literatura o les ciències socials, a través del

treball sobre figures representatives, lectures, comprensió de textos, etc. Ja en la

categoria de rituals i cerimònies els autors recullen activitats que permeten celebrar i

viure valors diversos. Algunes d'aquestes pràctiques poden ser les assemblees de classe,

les jornades esportives o les obres de teatre amb referències morals. En quant a les

representacions amb contingut moral, els autors es refereixen a mostres visuals amb alt

contingut moral, com és el cas de la decoració de l'aula o l'ambientació amb murals i

missatges que omplen la classe. Finalment, la cinquena i darrera categoria d'aquest

bloc, la interjecció espontània de comentaris morals dintre de l'activitat escolar,

destaca tots aquells espais i moments en els que s'atura la dinàmica de la classe pel
tractament i resolució de qüestions que impliquen el treball directe sobre valors

importants en la vida del grup.

Ja en el bloc de la pràctica moral, els autors estableixen tres categories diferents:

les normes i regles de classe, la moralitat de la subestructura curricular i l'expressió de

la moralitat dintre de la classe. Tenint en compte que l'escola i la classe funcionen com

petites societats o comunitats, les normes i regles de classe que governen les

interaccions entre professors i alumnes es converteixen en elements fonamentals pel
correcte funcionament i convivència del grup. Pensar, viure i construir normes pel grup
són doncs activitats en les que es posa en marxa la vida moral de l'escola. D'altra

banda, també cal destacar el valor de la moralitat de la subestructura curricular. La tria

de continguts, la seqüenciació dels mateixos o la manera de presentar-los també són

decisions preses des d'una sèrie de creences i valors compartits que en permeten una
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concreció determinada. Així doncs, sota aquestes decisions existeix un conjunt de

missatges i continguts morals que es transmeten paral-lelament al currículum.

Finalment, els autors també donen gran valor a un darrer apartat que anomenen

expressió de la moralitat dintre de la classe i que assenyala la importància de tots

aquells aspectes que fan referència al llenguatge no verbal del professor o professora i

que també intervenen directament en el desenvolupament de la classe. Amb aquesta

darrera categoria els autors es refereixen a aspectes com l'expressió dels ulls, el gest de

les mans o de la boca o qualsevol altre element capaç de transmetre missatges a tenir en

compte en l'anàlisi de situacions d'interacció a l'aula.

Guia d'observació
Instrucció moral Instrucció moral com a part del currículum formal

Instrucció moral dintre del currículum

Rituals i cerimònies

Representacions amb contingut moral
Interjecció espontània de comentaris morals dintre de l'activitat escolar

Pràctica moral Normes i regles de classe
Moralitat de la subestructura curricular

Expressió de la moralitat dintre de la classe

Jackson, Boostrom i Hansen presenten aquesta guia d'observació després d'un

treball etnogràfic d'observació i anàlisi acurat -des de l'àmbit de l'educació moral- de

múltiples situacions d'interacció educativa en diferents tipus de classe i d'escoles

diverses. La seva pretensió no és elaborar una taxonomia rígida sota la qual analitzar la

realitat, més aviat al contrari. El seu objectiu és oferir un instrument als professionals de

l'educació per ajudar a veure i sentir amb deteniment què passa en una aula, a dotar de

significat moral aspectes diversos de les interaccions educatives i a demostrar la

magnitud i consistència de la vida moral a les escoles.

3.2. Complexitat i ambigüitat morals a les aules

Ja hem anunciat que prendre consciència de l'amplitud, la complexitat i, sovint,

l'ambigüitat dels aspectes morals a les aules ha estat un dels principals eixos del treball

de Jackson, Boostrom i Hansen. En aquest sentit, els autors destinen dues de les quatre

parts de la seva obra a la transcripció, reflexió i anàlisi de diverses situacions

d'interacció educativa entre professors i alumnes. Un total de vuit jocs "de petites
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vinyetes de les observacions enregistrades
,,44 serveixen per exemplificar, de manera no

sistemàtica, algunes de les categories de la proposta dels autors. De la mateixa manera,

els autors aconsegueixen posar al descobert el complex entramat d'elements amb

caràcter moral que intervenen directament en cada breu segment d'observació, així com

també la seva profunditat.

" Entrar en una classe per considerar el seu ambient moral és una forma de

mirar força desconeguda. Una de les raons és que el significat moral que
nosaltres veiem i sentim rarament és obvi. Conseqüentment, l'observador que
està interessat pels aspectes morals ha d'estar constantment preguntant-se:
aquest succés és moralment significatiu? aquest objecte o activitat té una cara

moral que té sentit considerar? El problema d'aquest tipus de preguntes és que
normalment no poden ser respostes allà mateix. El significat moral del que
hem estat testimonis no acostuma a estar a la superficie dels successos i

activitats...
�5

Els primers quatre jocs d'observació recullen com professorat de diferents etapes i

tipus d'escola s'enfronta a situacions educatives quotidianes i diverses dintre de la

dinàmica del centre. Algunes d'elles poden ser treballar els pronoms personals, recitar

l'oració del Pare Nostre, organitzar i distribuir l'aula amb treballs realitzats pels propis
alumnes o compartir els primers minuts d'una classe. Totes elles, situacions que es

converteixen en una excusa per aprofundir en la complexitat moral de les aules des

d'una postura sempre oberta.46 A través d'aquest conjunt de transcripcions, els autors

també posen al descobert la quantitat de material recollit i l'amplitud del contingut
moral que aquest conté.

Els següents quatre jocs d'observació analitzen a diferents professors i professores
en situacions concretes, dintre de contextos més conflictius que els anteriors. Per

exemple, treballar l'autoconeixement a classe, actuar davant el descontrol del grup, dur

a terme la comprensió crítica d'un text i treballar el seu paral-lelisme amb la Bíblia o

enfrontar-se a una alumna que no vol realitzar una tasca de classe. Les esmentades

situacions, juntament amb altres protagonitzades pels mateixos professors, serveixen per
posar al descobert l'ambigüitat de moltes actuacions i els interrogants que sorgeixen a

44
Id., p. 127.

45
Id., p. 231-232.

46 Els autors no estan del tot d'acord amb la distinció dels termes objectiu i subjectiu; consideren que
sovint no estan tan clares les diferències entre ambdós, tenint en compte que la descripció del que
succeeix sempre parteix de la percepció que en tenim al respecte. Per això prefereixen utilitzar la idea de
treballs oberts i tancats, conceptes acunyats per Umberto Eco a ECO, U.: The open work. Cambridge,
Harvard University Press, 1989. Textualment segons els autors: "Una descripció o relat obert és aquell
que convida a la reflexió i comentari; i un que és tancat no hofa". Id., p. 49.
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partir del seu anàlisi acurat. En aquest cas, les transcripcions suposen el punt de partida
del plantejament de diverses perspectives i el qüestionament davant de certes

actuacions. Aquest segon bloc de segments d'observació, tot i seguir aprofundint en el

significat de la manera de fer del professorat, també inclou la reflexió, la vivència dels i

les alumnes dintre la classe i l'ambient físic de les aules.

En el seu conjunt, aquesta part del treball representa l'anàlisi de situacions i estils

docents diversos de manera no sistemàtica -en cap cas els autors es proposen fer un

llistat d'exemples de les diferents categories prèviament presentades. En definitiva, es

tracta d'una aproximació reflexiva davant d'un seguit d'interaccions extretes de la

realitat educativa. Després de cada segment d'observació, els observadors sempre es

plantegen la mateixa pregunta, quin significat moral existeix darrera de l'actuació

presenciada." Jackson, Boostrom i Hansen consideren que l'ensenyament és un àmbit

professional amb característiques específiques que necessàriament han de ser tingudes
en compte a l'hora de realitzar un anàlisi acurat. Parteixen de la idea que aquesta és una

professió que té com a objectiu fer les persones millors del que són -suposant el

constant qüestionament sobre quin és el millor tractament al respecte- i en la que el

professorat ocupa una posició semipública i de poder. Els autors consideren que aquests

són dos elements que determinen directament les actuacions del professorat a les aules i,

per tant, la càrrega moral que configura un ambient en concret."

L'amplitud i diversitat dels elements morals que intervenen en una aula fan que la

tasca de reflexió a la que s'enfronten els autors, més que donar respostes o solucions

davant de situacions conflictives, proposi nous i diversos interrogants que tornen a

assenyalar la complexitat i ambigüitat de la vida moral de les escoles. És d'aquesta
manera com la recerca de Jackson, Boostrom i Hansen es converteix en quelcom més

que una sèrie d'anàlisi de situacions educatives i professionals concrets. Aquesta suposa

la posada en marxa d'un procediment i una nova perspectiva a través de la qual prendre
consciència del significat moral de tot allò que té lloc en una escola, cultivant així el que

anomenen la consciència expressiva.

47 En realitat, els autors creuen de manera consistent que: "pràcticament no hi ha cap aspecte de la vida
de la classe que estigui completament desproveït de significat moral". JACKSON, P.; BOOSTROM, R.
E. i HANSEN, D. T., op. cit., p. 144.
48 Id., p. 173.
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3.3. Un procediment per cultivar la consciència expressiva

Fins aquí s'ha posat al descobert com, a través de la recerca, Jackson, Boostrom i

Hansen van comprovar que les escoles influenciaven moralment als seus alumnes a

través de diferents vies, destacant el seu potencial formatiu des d'una nova perspectiva.

També, que van demostrar que aquestes vies d'educació moral que es donen en el si de

la institució escolar anaven més enllà de les activitats pensades explícitament per

treballar els valors amb els i les alumnes. La seva altra gran aportació va ser la posada a

punt d'un procediment per a la recerca en educació moral. Sense pretendre fer un

manual sobre la tècnica de I'observació, els autors van elaborar una reflexió

metodològica sobre el procediment a través del qual cultivar la consciència expressiva.

I, d'aquesta manera, estar atent a les diferents vies d'educació moral i a les seves

influències en l'alumnat. En absolut es tracta d'un mètode sistematitzat, en tot cas,

aquest es converteix en un conjunt d'elements a tenir en compte en l'anàlisi de

situacions educatives des de l'àmbit de l'educació moral.

En primer lloc, els autors destaquen la importància de l'observació, de mirar i

escoltar, d'introduir-se en la realitat, de submergir-s'hi i estar atent al que passa en ella,

d'aterrar a les aules i observar amb deteniment el que en aquestes té lloc. L'actitud però

que s'espera de l'observador però, no és una actitud d'observador passiu sinó que ha

d'estar marcada per la reflexió i el continu plantejament d'interrogants. Es tracta d'un

procés en el que en un principi costa distingir què és el que cal observar. Què és

suficientment interessant com per prendre'n nota i, fins i tot, trobar un lloc adient a

l'aula per a fer d'observador. Al llarg del procés però, aquesta situació va canviant.Y Es

fa totalment necessari que l'observador es deixi sorprendre per la realitat, "en lloc de

parlar d'intuïció preferim substituir aquest terme per meravella, enlluernament i

peculiaritat". Són precisament aquests trets els que han de permetre escollir els

segments d'observació a analitzar amb més deteniment. Tot i que l'observador pugui
partir d'aquestes sensacions internes per tal de guiar la seva observació, els autors

insisteixen en que no pot deixar que aquestes es converteixin en l'origen de prejudicis
que tendeixen a tenyir l'anàlisi de la realitat que s'està observant.Ï''

49 En paraules dels autors: "L'aula que ahir va ser avorrida pot convertir-se en quelcom absolutament
fascinant demà H. Id., p. 241.
50 dI ., p. 239-247.
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Un segon element a tenir en compte són les diferents fases del procediment que

proposen els autors. Aquests diferencien entre dos grans moments, l'observació i la

reflexió. Si l'observació es tractava d'un punt de partida fonamental, la reflexió es

converteix en l'eix vertebrador al llarg de tot el procés. A més, els autors consideren

que, tot i tractar-se de dos moments clarament diferenciats, hi ha certs aspectes comuns

entre ambdós. Es refereixen a la necessitat de selecció i interpretació de la informació

recollida i de mantenir una actitud oberta davant la realitat que s'estudia. També, del fet

de mostrar-se atent i sensible davant les percepcions i sensacions que genera cada

situació en el moment de l'observació. Per poder dur a terme totes aquestes tasques al

llarg de les dues fases, els autors proposen que es procuri trobar l'equilibri entre una

actitud suficientment d'alerta i alhora de relaxació, per no perdre detall, mentre que un

continua deixant-se sorprendre per tot allò que succeeix al seu voltant."

A través d'aquest procediment d'observació i anàlisi, Jackson, Boostrom i Hansen

proposen dirigir l'atenció cap a les qualitats expressives de les actuacions, objectes i

situacions educatives. Qualsevol detall pot arribar a convertir-se en un veritable símbol

expressiu d'intensa càrrega moral. Són precisament aquests els que, segons ells,

construeixen el clima o l'atmosfera d'una aula o d'una escola en concret. La tasca que

proposen és la de capturar el sentit moral de tots els atributs de la vida de la classe, per

la qual cosa consideren que és imprescindible ser-hi, viure-ho de primera mà, d'aquí la

necessitat d'una metodologia etnogràfica.
52

Un altre element que els autors també s'encarreguen de destacar al llarg de la seva

obra és el que ells anomenen valor de la inclinació positiva. Amb aquest es refereixen al

fet de saber destacar el més positiu de les actuacions i maneres de fer d'un professor o

professora en concret. Sense arribar a caure en el perill de construir un món ideal llunyà

a la realitat, es tracta de saber extreure el més valuós de cada segment d'observació,

saber assenyalar els trets més positius de cada professional. En aquest sentit, els autors

fan un paral-lelisme entre la posició de l'observador i la del professorat en relació a allò

que observa i l'alumne, respectivament. Així doncs, consideren que ambdues figures
han d'estar disposades a fer un esforç per valorar i entendre la manera d'actuar de la

persona que tenen al davant. 53

51 Id., p. 247-252.
52 Id., p. 252-257.
53 Id., p. 258-263.
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En definitiva, el treball de Jackson, Boostrom i Hansen pretén activar la

consciència expressiva de tot allò que succeeix en una aula. La seva proposta implica un

canvi de punt de vista a través del qual comprovar com el món -en aquest cas, l'escolar

està replet de significat moral. A aquesta realitat cal sumar-li també el potencial que

conté el rol del professorat en relació a la formació moral dels i les alumnes, la

important i àmplia responsabilitat de la professió. En relació a aquesta, els autors

consideren necessari que els professors atenguin de manera global l'ambient que els

rodeja. També, que la seva actuació no arribi mai a sobrepassar certs límits que han de

mantenir-se infranquejables. És per això que promouen la reflexió dels professionals de

l'educació sobre la seva pròpia pràctica educativa i el significat que existeix sota de

cadascuna de les seves actuacions. En realitat, aquesta és potser una de les qüestions

més valorades per part del professorat participant en el projecte. Aquests van poder

manifestar la seva satisfacció al respecte en un seguit de sessions de discussió

periòdiques que van mantenir amb els investigadors al llarg de la recerca. El procés

també va fer possible que els professors i professores prenguessin consciència del

model que sovint representen pels seus alumnes -que busquen contínuament una guia de

comportament. En aquest sentit, ocupar la posició de model significa, pel professorat,
haver d'enfrontar-se i ensenyar el millor de si mateixos i per tant, "estar

inadvertidament ensenyant-se a ells mateixos a ser millors persones=i"
Si a l'iniciar el projecte el propòsit era fomentar el fet d'estar atent al significat

moral de les escoles, els seus aspectes físics i l'acció humana que en aquestes hi té lloc,

al llarg de la seva obra els autors aconsegueixen donar un pas més construint una nova

perspectiva a través de la qual analitzar la realitat educativa. Aquest nou prisma suposa

prendre consciència de la significació expressiva i moral dels diferents atributs d'una

classe i atendre a l'amplitud i complexitat de la vida moral de les escoles.

3.4. De la complexitat de la vida moral de les escoles a la idea de cultura moral

Després de sintetitzar les principals aportacions de Jackson, Boostrom i Hansen,

passem a revisar els aspectes del seu treball més directament relacionats amb el

concepte de culturamoral que a través de la nostra recerca pretenem construir.

54
Id., p. 289.
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El treball d'aquests autors parteix de la idea d'aprofundir en la complexitat de

l'educació moral a la institució escolar, punt de partida pròxim al de la nostra

investigació que respon a la idea que la institució educativa és un agent formatiu amb

valor propi. En aquest sentit però, Jackson, Boostrom i Hansen, van optar per introduir

se directament a les aules i dedicar-se a observar i reflexionar al voltant de tot allò que

en aquestes hi tenia lloc i captava la seva atenció. En la pràctica, aquest procés

metodològic ha donat com a resultat una categorització dels àmbits d'educació moral a

tenir en compte alhora d'analitzar situacions educatives, un conjunt de transcripcions i

anàlisi en profunditat de segments d'observació diversos. En definitiva, una nova

perspectiva sota la qual aproximar-se a la realitat educativa.

En primer lloc, la categorització d'aspectes de caire moral que presenten els autors

representa un intent per ordenar la informació recopilada al treball de camp, un material

elaborat a posteriori del procés de recerca però que ha de servir com a guia d'observació

en un futur. Tal i com després podrem comprovar, a través de la nostra investigació
també hem elaborat una mena de classificació -el mapa de conjunt de la cultura moral

dels centres educatius. Aquest pretén recollir els diferents àmbits a tenir en compte a

l'hora d'analitzar la institució educativa com a via d'educació moral. De la mateixa

manera que els autors, aquesta sorgeix del treball etnogràfic però, en aquest cas pretén

ser més que una guia d'observació, una estructura a través de la qual organitzar el

conjunt de pràctiques de valor detectades en cada centre. Així doncs, la manera en la

que hem abordat algun dels aspectes metodològics és, en certa manera, pròxima a la que

han seguit els autors al llarg del projecte de "The Moral Life of the Schools". A més,

algunes de les categories de les que assenyalen són aspectes que nosaltres també hem

considerat d'interès. Ens referim a aspectes com els espais conscientment concebuts per

treballar valors amb els i les alumnes, el sentit moral de les celebracions, els elements

físics i de decoració o les normes de la classe -element que diversos autors han destacat

alhora de concretar l'educació moral a I'escola.f Possiblement, amb el que no ens hem

mantingut en la mateixa línia que els autors és en la seva distinció entre instrucció i

pràctica morals. En realitat, el nostre treball és un intent per abandonar aquesta

bipartició, considerant que la formació en valors en el si de la institució es dóna

fonamentalment a través de la participació directa dels i les alumnes i, per tant, a través

55 Ens referim als treballs d'Émile Durkheim i Lawrence Kolhberg presentats en els apartats anteriors
dintre d'aquest mateix capítol.
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de l'acció i pràctica. Ens referim al fet d'aprendre fent o formant part d'una comunitat

en la que les coses es fan d'una manera determinada. D'aquí l'èmfasi que hem posat en

els processos a través dels quals es realitzen cadascuna de les pràctiques descrites, són

precisament aquests els que considerem que cristal-litzen valors i les doten de sentit

moral. De fet, fins i tot, el concepte de complexitat nosaltres l'hem utilitzat en relació al

propi procés a través del qual es duu a terme una pràctica.

Per la seva banda, el conjunt de transcripcions i anàlisi en profunditat de segments

d'observació, mostren com la investigació va derivar cap a una perspectiva cada cop

més microscòpica -les aules, els segments d'observació i, finalment, cadascuna de les

interaccions entre professors i alumnes. Tot i que queda clar que els anàlisi minuciosos

de professionals concrets no són el principal resultat de la recerca d'aquests autors,

també és cert que aquests acaben ocupant una part important del seu treball. Nosaltres

ens hem mantingut en una línia més institucional des de la que, sense restar importància

a l'efecte i relleu de les interaccions entre alumnes i professors, no hi hem concentrat els

nostres esforços. De fet, fins i tot, hem procurat no tenir en compte ni els estils docents

ni aquells elements que podríem dir que són característics d'un professor o professora

en particular. Ben al contrari, hem mirat de dur a terme una visió més macro en la que

les pràctiques de valor s'han convertit en la nostra unitat d'anàlisi i la institució escolar

el marc de referència en el que hem treballat. La recerca ha consistit en la descripció i

anàlisi de pràctiques consolidades a nivell institucional. De totes maneres però, tal i com

ja hem esmentat anteriorment, el nostre treball s'inscriu en un projecte més ampli que

pretén aprofundir en les diferents vies d'educació moral a l'escola -de les quals
nosaltres ens hem centrat en la via institucional. Una d'aquestes, la via interpersonal, és

potser aquella que treballa més directament alguns aspectes dels que es posen al

descobert a través de les transcripcions i reflexions d'aquests autors.

En definitiva, el treball de Jackson, Boostrom i Hansen suposa una nova

perspectiva sota la que observar i pensar la realitat educativa en una classe o en un

centre, en aquest cas, des de l'àmbit de l'educació moral. Aquesta és precisament també

la intenció del treball que aquí presentem. Ambdues són perspectives que, partint de la

idea que cada escola és una realitat única i incomparable pretenen la presa de

consciència de la magnitud i complexitat de l'educació moral en els centres educatius.

En tots dos casos es pretén aconseguir que els professionals de l'educació prenguin
consciència del conjunt d'elements que intervenen en la formació dels i les alumnes
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dintre de la institució educativa. La idea de fons és poder orientar la pràctica treballant

per una millora de la qualitat educativa. I això, sempre des d'una perspectiva marcada

per la valoració del treball que es duu a terme en el centre. La recerca o l'estudi no

poden convertir-se, en cap cas, en una excusa per jutjar o criticar el treball de l'escola,
sinó per radiografiar la seva tasca, valorar-ne els aspectes més destacables i aportar

elements per a la reflexió al respecte. Aquest tipus d'elements metodològics determinen

doncs, una manera d'entendre i d'enfrontar-se a la investigació pròxima entre ambdós

treballs.

Comprovem com són diversos els aspectes que fan del treball de Jackson,

Boostrom i Hansen una referència a tenir en compte en la nostra recerca. L'intent per

fer conscient i donar relleu a la significació i complexitat moral dels atributs de la vida a

les escoles i alguns dels principis metodològics que determinen la seva investigació són

els elements més destacats en aquest sentit.

4. L'educació del caràcter per Thomas Lickona

En l'apartat que ara comença repassarem algunes de les principals aportacions que

Thomas Lickona, psicòleg del desenvolupament que va presidir l'Associació

d'Educació Moral i que, actualment, és professor en educació a la Universitat Estatal de

Nova York a Cortland. A través d'aquest mateix apartat també intentarem rescatar

aquells aspectes de l'obra de l'autor que poden ajudar-nos en la fonamentació teòrica

del concepte de cultura moral que defensem a través de la nostra recerca.

La trajectòria de Lickona s'inicia amb una recerca sobre el creixement del

raonament moral dels nens i les nenes, per després convertir-se en una de les figures
més distingides en el camp de l'educació del caràcter. Actualment, cal destacar la seva

tasca com a consultor en escoles i com a conferenciant per a professionals de

l'educació, pares, educadors i altres grups interessats en el desenvolupament moral i del

caràcter de la gent jove. Les seves obres, en aquestamateixa direcció, han estat diverses.

Les darreres actualitzacions es troben incorporades a la xarxa i en relació a la

informació sobre el centre d'investigació i treball de l'educació del caràcter que també

dirigeix l'autor a l'actualitat.
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A continuació, revisarem els principals continguts de la pàgina web del Center for

the 4th and 5th Rs (Respect and Responsability) de Thomas Lickona.56 Aquesta parteix

d'una breu revisió dels signes de la crisi nacional del caràcter per després, fer un

recorregut per la història i els elements fonamentals del que es coneix sota el nom

d'educació del caràcter. Lickona proposa una aproximació àmplia de l'educació del

caràcter fonamentada en dotze punts que explica de manera detallada. Aquests permeten

després dibuixar els principis fonamentals d'una educació del caràcter efectiva, així com

també elaborar instruments de mesura per a l'avaluació de la qualitat de la mateixa. La

pàgina web també inclou un capítol sobre la importància d'introduir l'educació sexual

als centres educatius i parlar sobre el sexe, l'amor i el caràcter amb els nois i noies.

Finalment, l'autor recull un llistat dels diferents projectes, bibliografia i links d'interès

sobre el tema.

4.1. L'educació del caràcter

La proposta d'educació del caràcter de Thomas Lickona parteix de la idea que són

diversos els factors socials que permeten parlar, en l'actualitat, d'una crisis nacional del

caràcter. Ens referim a l'augment de la violència juvenil, l'increment de la falsedat, la

devaluació del respecte als pares, professors i altres figures d'autoritat, l'augment de

conductes cruels, l'increment dels crims per prejudicis i odi, el deteriorament del

llenguatge, lm menor treball ètic i responsabilitat cívica, un increment de

comportaments destructius -activitat sexual prematura, abús de substàncies tòxiques i

suicidi- i un creixent analfabetisme ètic que suposa la ignorància del coneixement moral

més bàsic." Si la joventut representa el mirall de la societat, resulta evident pensar que

tots els factors fins aquí exposats indiquen la necessitat d'un plantejament educatiu

diferent; aquest és doncs, el punt de partida de la proposta de l'autor. D'una banda, els

adults senten la necessitat de donar una orientació moral a la joventut. De l'altra, s'està
d'acord que aquesta és una tasca que han de fer conjuntament i en una mateixa línia

famílies i escoles. L'educació del caràcter representa així, una resposta i una proposta

educatives a les necessitats socials del moment.

56
"Center for the 4th and 5th Rs (Respect and Responsability)" a www.cortland.edu/www/c4n5rs (8 de

juliol de 2003).
57"Signes de la crisi social del caràcter" a www.cortland.edu!www/c4n5rs/signsiv.htm (8 de juliol de
2003).
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Cal entendre l'educació del caràcter com un esforç deliberat per ajudar a les

persones, i en aquest cas a la joventut, a entendre, tenir cura i actuar d'acord a certs

valors ètics com el respecte, la responsabilitat, la honestedat i la justícia. Tal i com hem

comprovat, aquesta parteix de la creença que actualment es dóna certa absència del que

podria anomenar-se bon caràcter. També, que el desenvolupament del caràcter no és

quelcom que es dóna de forma automàtica sinó que implica un procés que mereix una

atenció educativa. Una atenció educativa que a més, ha de ser extensa, tenint en compte

que ha de comprendre aspectes de coneixement, sentiment i acció. L'educació del

caràcter ha de treballar tots tres àmbits de manera paral-lela. D'aquesta manera, per

desenvolupar el coneixement moral caldrà incidir en aspectes com la consciència moral,

el coneixement de valors morals, la presa de consciència, el raonament moral, la presa

de decisions i l'autoconeixement. Per desenvolupar el sentiment moral caldrà treballar

també la consciència, l'autoestima, l'empatia, l'apreci del bé, l'autocontrol i la

humilitat. Finalment, per tal de desenvolupar l'acció moral l'educació del caràcter haurà

d'ésser atenta a la competència, la voluntat i els hàbits. En aquest context, val a dir que

els valors als que es refereix Lickona són valors que no depenen de preferències

subjectives sinó de valors objectius, universals, reconeguts per les diverses tradicions

religioses i per sobre de les diferències culturals. En definitiva, aquests valors són

aquells sense els quals la societat no funcionaria de manera efectiva ni les persones

podrien adquirir veritablement la felicitat.
58

Lickona recull a la seva web una síntesi del que es consideren són els valors

fonamentals d'una persona de caràcter, en definitiva, el model i la fita a la que ha de

tendir la seva proposta educativa. Una persona de caràcter és algú de confiança, que

tracta a la resta de persones amb respecte, que actua responsablement, que és equitativa
i justa, que té cura dels altres i sensible i que és el que podríem dir un bon ciutadà. Així,

en primer lloc, una persona de caràcter és algú de confiança, és a dir, algú honest,

íntegre, que compleix les seves promeses, una persona lleial. Una persona de caràcter és

també algú que tracta les persones amb respecte, de manera cortès i educada, algú que

es mostra tolerant i respectuós amb els drets i les decisions dels altres. És algú que actua

responsablement, pensant i considerant les conseqüències de les seves decisions i dels

actes abans de dur-los a terme, una persona amb autocontrol i ben disciplinada. Una

persona de caràcter és equitativa i justa, de ment oberta, que pren les decisions tenint en

58
"Què és l'educació del caràcter?" a www.cortland.edu/www/c4n5rs/ceiv.htm (8 de juliol de 2003).
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compte les consideracions dels altres. És algú que té cura dels altres, que sap i està

disposat a ajudar-los, que és caritatiu i compassiu. Finalment, una persona de caràcter és

un bon ciutadà, algú que actua cívicament, d'acord a les regles, que respecte l'autoritat,

que vetlla pels seus veïns i la comunitat a la que pertany, algú que protegeix l'ambient i

els recursos naturals dels que disposa.
59

En definitiva, aquests són els fonaments sobre els quals s'aixeca la proposta

d'educació del caràcter de Lickona. A continuació podrem aprofundir en els aspectes

pràctics que aquesta suposa en la vida de la classe i de l'escola.

4.2. Onze principis de l'educació del caràcter

Thomas Lickona considera que correspon a l'escola, la família i la comunitat la

tasca de promoure els valors fonamentals entre la gent més jove. La seva proposta

parteix de la necessitat que aquests es concretin en conductes pràctiques i observables,
tot avançant paral-lelament en el desenvolupament individual i el benestar comú. En

aquest context, l'autor planteja que les escoles planifiquin programes d'educació en

valors, d'ètica o civisme que tinguin en compte l'educació del caràcter. A continuació,

presentem breument els onze principis que, segons l'autor, han de servir com a criteri

perque les escoles planifiquin l'educació del caràcter i s'avaluïn els seus programes

educatius i recursos del currículum.6o

59
"Una persona de caràcter..." a www.cortland.edu!www/c4n5rs/charv.htm (8 de juliol de 2003) extret

de Character Coalition,4640 Admiralty Way, Suite 1001, Marina del Rey, CA 90292; (8310) 316-1868.60
"Els onze principis de l'educació del caràcter efectiva" www.cortland.edu!www/c4n5rsIPRIN

III.HTML (8 de juliol de 2003).
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Els onze principis per l'educació del caràcter
1. L'educació del caràcter promou els valors ètics essencials com la base del bon caràcter
2. El caràcter ha de ser defmit àmpliament incloent el pensament, el sentiment i la conducta
3. L'educació efectiva del caràcter requereix un enfocament intencional, proactiu i ampli que promou
els valors essencials en totes les fases de la vida escolar
4. L'escola ha de ser una comunitat que tingui cura dels seus membres
5. Per desenvolupar el caràcter, els estudiants necessiten oportunitats d'acció moral
6. L'educació efectiva del caràcter inclou un currículum significatiu i desafiant que respecta a tots els
aprenents i els ajuda a aconseguir els seus propòsits
7. L'educació del caràcter hauria de lluitar per la motivació intrínseca dels estudiants
8. El personal escolar ha de formar una comunitat educativa i moral que comparteix la responsabilitat
de l'educació del caràcter i els valors essencials que guien la instrucció dels estudiants
9. L'educació del caràcter requereix lideratge moral del personal i estudiants
10. L'escola ha de reclutar pares i membres de la comunitat per participar en el projecte de l'educació
del caràcter
11. L'avaluació de l'educació del caràcter hauria de calcular el caràcter de l'escola. el creixement del

personal com a educador del caràcter i el grau amb el qual els estudiants manifesten bon caràcter

En pnmer lloc, el principi de l'educació del caràcter promou els valors ètics

essencials com la base del bon caràcter assenyala que l'escola ha de promoure els

valors fonamentals a través de conductes observables, relacions humanes, models i

altres manifestacions que duguin als seus membres a comportar-se de manera coherent

amb aquests.

El segon principi fa referència a les tres dimensions que inclou el caràcter quan es

defineix àmpliament: el pensament, el sentiment i la conducta. En aquest sentit, la

proposta de l'autor és clara: l'educació del caràcter ha de procurar que els membres de

la comunitat educativa coneguin, visquin i actuïn d'acord als valors essencials.

En tercer lloc, Lickona fa referència a com l'educació efectiva del caràcter

requereix un enfocament intencional, proactiu i ampli que promou els valors essencials

en totes les fases de la vida escolar. Es tracta de que l'escola prevegi diversos vies per

desenvolupar el caràcter englobant els diferents aspectes de la vida de l'escola.

D'aquesta manera, el quart principi recull la idea de que l'escola ha de ser una

comunitat que tingui cura dels seus membres. El conjunt de l'escola en si mateixa ha

d'incorporar un bon caràcter en el que les relacions de cura entre els seus membres

permetin aprendre i també formar-se com una bona persona.

Ja el cinquè principi fa referència a la necessitat d'acció moralper part dels i les

alumnes alhora de desenvolupar el caràcter. L'autor considera que la construcció de

l'aprenentatge requereix de l'acció directa per part de l'alumnat. L'escola ha de dotar

los d'oportunitats per experimentar i posar en pràctica habilitats morals i hàbits de

conducta.

123



El sisè principi, posa de relleu com l'educació efectiva del caràcter ha d'incloure

un currículum significatiu i desafiant que respecti a tots els aprenents i els ajudi a

aconseguir els seus propòsits. Lickona considera que l'educació del caràcter i els

aprenentatges acadèmics són àmbits en interacció. Per això, fomenta l'ús de mètodes

d'ensenyament en els que es tingui en compte als i les alumnes. Creu que "una de les

millors vies per respectar als nens i nenes és respectant el camí a través del qual ells i

II
" 61

e es aprenen .

En el setè principi, s'emfatitza que l'educació del caràcter hauria de lluitarper la

motivació intrínseca dels estudiants. La proposta de l'autor parteix de la idea que el

compromís dels i les alumnes amb els valors neix de la motivació intrínseca. Cal que

l'escola es plantegi com fomentar aquest tipus de motivació a través de mètodes de

treball, relacions entre els membres de la comunitat i altres aspectes de la vida escolar.

Ja en el vuitè dels principis, Lickona destaca que el conjunt del personal escolar

ha de formar una comunitat educativa i moral que comparteix la responsabilitat de

l'educació del caràcter i els valors essencials que guien la instrucció dels estudiants.

Aquest principi suposa tres aspectes diferents, la implicació de tots els membres de la

comunitat educativa en l'educació del caràcter en el centre, la unificació de les normes

que governen la vida dels i les estudiants i els membres adults de la comunitat i la

previsió d'un espai determinat per a la reflexió sobre aspectes de caire moral.

El novè principi, posa de relleu corn l'educació del caràcter requereix lideratge
moral del personal i dels estudiants. Lickona proposa la creació d'un comitè d'educació

del caràcter responsable de planificar i implementar el programa educatiu en el centre.

Els i les alumnes, així corn les famílies, també poden tenir participació directa en aquest

comitè.

En desè lloc, s'assenyala la necessitat de que l'escola s'encarregui de reclutar

pares i membres de la comunitat per participar en el projecte d'educació del caràcter

en el centre. La tasca de l'educació del caràcter ha de ser un treball conjunt entre tots els

diferents membres de la comunitat educativa.

Finalment, en el darrer principi, Lickona destaca que l'avaluació de l'educació del

caràcter hauria de calcular el caràcter de l'escola, el creixement del personal com a

educador del caràcter i el grau amb el qual els estudiants manifesten bon caràcter. Es

61
"Els onze principis de l'educació del caràcter efectiva" a www.cortland.edulwww/c4n5rsIPRlN

III.HTML (8 de juliol de 2003).
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tracta de garantir la qualitat de les escoles que tinguin la iniciativa de l'educació del

caràcter, analitzant fins a quin punt l'escola és una comunitat que té cura dels seus

membres, la plantilla de l'escola es compromet en el desenvolupament del caràcter dels

i les alumnes -com aquests últims mostren entendre, sentir i actuar en relació als valors

del bon caràcter.

Fins aquí els onze principis que, segons l'autor són necessaris perque l'educació

del caràcter sigui efectiva en un centre. En definitiva, es tracta de generar un esforç i

una pràctica en la que escoles, famílies i comunitats educatives en general promoguin en

els joves coneixement, comprensió, preocupació i actuació envers els valors ètics

essencials.

A partir dels onze principis de I' educació del caràcter, Lickona i el seu equip de

treball del Center for the 4th and 5th Rs (Respect and Responsability) ha desenvolupat
dos instruments de mesura per tal de valorar els programes d'educació del caràcter. El

primer, l'Eleven Principles Survey (EPS) està pensat per a ser administrat a

treballadors i famílies d'alumnes i consta de diferents ítems -un total de 43, repartits
entre els onze principis. Es valoren de l' 1 al 5 segons una menor o major

implementació del programa en el centre respectivament.f

Principi 2: El caràcter és definit àmpliament quan inclou el pensament, sentiment i conducta
Nosaltres tenim uns passos determinats per ajudar als estudiants a adquirir i desenvolupar una
comprensió apropiada del que signifiquen els trets del caràcter de la conducta quotidiana i

comprendre les raons per les quals uns comportaments són correctes i uns altres erronis
Nosaltres tenim uns passos determinats per ajudar als estudiants a admirar aquests trets del
caràcter, desitjar posseir-los i estar compromesos amb ells

Nosaltres tenim uns passos determinats per ajudar als estudiants a practicar aquests trets del
caràcter fins que es converteixin en hàbits

El segon, l'School as a Caring Community Profile II (SCCP-II) és un instrument

que consta de 43 qüestions que permeten dibuixar el perfil del centre en relació al seu

funcionament com a comunitat que té cura dels seus membres. Les 26 primeres recullen

les percepcions sobre els estudiants i les 17 restants les percepcions sobre els adults. 63

62
Exemples d'ítems del segon principi de l'educació del caràcter efectiva en el EPS

(www.cortland.edu!www/c4n5rs/eps.htm (8 de juliol de 2003)).
63 El SCCP-II va ser elaborat per T. Lickona i M. Davidson en el Centre for the 4th i 5th Rs, sUNY
Cortland, P.O. Box 2000, Cortland, NY 13045; 6071753-2455. La darrera revisió és del juny del 2001.
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1. Els estudiants tracten la classe de matemàtiques amb respecte 1 2 3 4 5

16. Els estudiants intenten tenir influència positiva en la conducta d'altres 1 2 3 4 5

estudiants
32. Els professors tracten a les famílies amb respecte 1 2 3 4 5

41. Els pares mostren respecte pels professors 1 2 3 4 5

En definitiva, tots dos instruments de mesura pretenen fer conscients, valorar i

apuntar els punts forts i els febles del programa d'educació del caràcter en el centre,

avaluar-ne la seva efectivitat a través dels onze principis bàsics.

4.3. L'aproximació de l'educació del caràcter

Davant la definició de caràcter i els onze principis fins aquí exposats, Lickona

proposa una aproximació àmplia de 1'educació del caràcter que vol tenir en compte les

seves dimensions cognitiva, emocional i comportamental. Una proposta que exposa

com els hàbits i virtuts del bon caràcter s'adquireixen a través de la pràctica i que aposta

per una escola que promogui espais, experiències i oportunitats per l'ensenyament de

certs valors i el desenvolupament de la persona. En definitiva, una escola compromesa

amb aquesta aproximació de l'educació del caràcter és aquella que sosté els valors ètics

fonamentals; que és capaç de definir-los en termes de conductes observables en la seva

pràctica; que aporta models d'aquests valors; que en celebra la seva aparició dintre i

fora de l'escola; que s'implica en la seva aplicació diària i en l'ambient de tot el centre i,

finalment, que vetlla perque la conducta de tots els seus membres es mantingui
consistent en la direcció que dibuixen aquests valors ètics fonamentals. A més,

l'aproximació està directament relacionada amb l'educació sexual, a la qual l'autor

atorga gran importància en el desenvolupament del caràcter dels nois i les noies.

Lickona s'enfronta a les relacions sexuals prematures i inconscients, els riscos de

contagi de malalties de transmissió sexual i els ambients sexuals que considera poc

adequats per a la joventut.
El següent gràfic representa l'aproximació àmplia de l'educació del caràcter que

proposa Lickona. En el centre, apareixen les tres dimensions principals, així com els dos

valors als quals l'autor dóna més importància, el respecte i la responsabilitat. Al seu
voltant es troben els dotze punts que conformen l'aproximació, en un primer cercle
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concèntric les estratègies de classe, i en un altre de més exterior les estratègies globals
de centre.64

Els nou primers punts de l'aproximació corresponen a nou estratègies de classe a

tenir en compte en la formació del caràcter: el professor com a persona que té cura dels i

les alumnes, que és model i mentor ètic; la classe com a comunitat que té cura dels seus

membres; la disciplina moral; l'ambient democràtic de la classe; l'ensenyament de

valors a través del currículum; l'aprenentatge cooperatiu; la consciència o

responsabilitat en el treball; la reflexió ètica; i, finalment, la resolució de conflictes.

Entendre el professor com a persona que té cura, que és model i mentor ètic és

concebre'l com una figura que corregeix als i les alumnes en els seus errors o conductes

incorrectes i els encoratja en els seus encerts i comportaments positius. En definitiva,

algú que els tracta amb respecte i amor. Establir la classe com una comunitat que té

cura dels seus membres representa crear un espai i ensenyar als i les alumnes a respectar

64Els dotze punts de l'aproximació àmplia de l'educació del caràcter de Lickona,

www.cortland.eduJwww/c4n5rs/12pntiv.htm (8 de juliol de 2003).
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als altres, coneixent-los com a persones, tenint cura d'aquests i sentint-se membre

partícip i responsable del grup del que es forma part. Donar relleu a la disciplina moral

suposa destacar la construcció i utilització de les normes i les seves conseqüències per

tal de treballar el raonament moral, el respecte als altres i l'autocontrol. Construir

normes conjuntament a la classe, treballar les conseqüències del trencament d'una

norma i establir compromisos de millora pel futur són algunes estratègies que permeten

desenvolupar la disciplina moral. Crear un ambient democràtic a la classe representa

implicar als diferents membres del grup en la discussió i presa de decisions per tal de

millorar el funcionament de la classe. La realització de reunions i la resolució conjunta

de conflictes són aspectes fonamentals en aquest sentit. Ensenyar valors a través del

currículum suposa la inclusió de contingut ètic en les matèries escolars. convertint així

el propi currículum en un vehicle per a la formació en valors. Treballar a través

d'aprenentatge cooperatiu fa possible que els i les alumnes desenvolupin habilitats per

treballar amb els altres i apreciar-los. L'ús d'aquesta metodologia implica definir el

format de treball, destinar un temps a ensenyar les habilitats necessàries i establir

conjuntament línies per a la millora de la cooperació i la seva avaluació a través del

procés. Desenvolupar la consciència o responsabilitat en el treball representa incidir en

que els i les alumnes agafin l'hàbit de treballar en les tasques escolars i que ho facin tan

bé com puguin. En aquest sentit, el professor es toma a convertir en un model pel seu

alumnat, així com també es posa de relleu la necessitat d'elaborar un currículum

significatiu en el que aquest prengui responsabilitats de manera habitual. Encoratjar per
a la reflexió ètica es tradueix de manera pràctica en crear espais per a la lectura, la

recerca, l'escriptura i la discussió que permetin desenvolupar la part cognitiva del

caràcter. Finalment, ensenyar a resoldre conflictes de manera pacífica i justa implica
planificar un currículum en el que els i les alumnes entrenin habilitats i s'enfrontin a

situacions conflictives diverses.

Tal i com hem anunciat abans, els tres següents punts de l'aproximació àmplia de

l'educació del caràcter fan referència a estratègies del conjunt del centre: la cura i

atenció més enllà de la classe, la creació d'una cultura moral positiva a l'escola i la

coHaboració entre famílies i comunitat educativa. Tenir cura més enllà de la classe

posa de relleu la importància d'establir oportunitats pels i les alumnes en el servei a

l'escola i a la comunitat a través de models que inspirin conductes altruistes. Per la seva

banda, la creació d'una cultura moral positiva a l'escola suposa desenvolupar una
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comunitat que promogui i mantingui els valors fonamentals en la vida escolar. Lickona

considera que "la cultura moral de l'escola és definida pels valors operatius, aquells

que queden reflectits en les pràctiques i el comportament actuals dels membres d'una

escola ".65 L'autor destaca sis elements integrants de la cultura moral positiva en un

centre que són el lideratge moral, la disciplina escolar, el sentiment de comunitat, la

participació directa dels estudiants en el funcionament de l'escola, un clima moral de

mutu respecte i cooperació i un temps determinat per a tractar temes de caire moral. La

cultura moral de l'escola així entesa incideix directament en el comportament moral i el

desenvolupament del caràcter dels membres del centre. La darrera estratègia, vetllar per
la col-Iaboracio entre families i comunitat educativa en la tasca de l'educació del

caràcter significa unificar esforços en la construcció del bon caràcter dels nois i les

noies a través d'una comunicació fluïda, establint espais de participació directa i, en

definitiva, integrant als diferents membres de la comunitat en una mateixa direcció.

4.4. Lickona i la cultura moral en els centres educatius

Després de revisar les principals aportacions de Lickona a l'àmbit de l'educació

moral, passem seguidament a repassar els aspectes més pròxims a la idea de cultura

moral que pretenem construir a través de la nostra recerca.

En primer lloc, val a dir que l'autor recupera en certa manera la importància

atorgada a les normes que hem pogut analitzar anteriorment en autors com Durkheim i

Kolbberg." L'autor considera que aquestes són l'expressió operativa dels valors que

defensa la institució educativa. Així, de nou queda assenyalada la importància de la

reglamentació en la vida del col, lectiu o la comunitat educativa. De totes maneres,

aquest no és l'únic element sobre el qual incideix Lickona. La seva aproximació àmplia
de l'educació del caràcter representa una visió més extensa que té en compte diversos

elements.

Els dotze punts de l'aproximació de l'educació del caràcter que proposa l'autor

impliquen una revisió extensa del centre i recullen diferents estratègies de classe i del

conjunt de l'escola. L'àmplia perspectiva de l'autor i algunes de les estratègies que

65
"L'aproximació comprensiva de l'educació del caràcter" www.cortland.eduJwww/c4n5rs/wheeI!3.htm

(8 de juliol de 2003).
66 Analitzats en els apartats sobre Durkheim i Kolhberg que conté aquest mateix capítol.
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assenyala són aspectes que, d'alguna manera, també té en compte la proposta sobre la

cultura moral que hem elaborat al llarg de la nostra recerca. La importància de crear un

ambient democràtic a la classe, establir espais per a l'aprenentatge cooperatiu, la

reflexió ètica i la resolució de conflictes, així com el fet de crear una cultura moral

positiva en són els més clars exemples.

Possiblement però, aquesta última aportació de Lickona -I'ús del concepte de

cultura moral- és la que resulta més interessant per a la nostra investigació. L'autor

defineix la cultura moral com el conjunt de valors que comparteixen els membres d'un

centre.

En primer lloc, parteix de la idea que l'escola és una comunitat amb una cultura

moral determinada. La nostra proposta parteix també de la mateixa idea. Entenem que

l'escola és una comunitat entesa de manera àmplia i formada per diferents sectors que

comparteixen objectius alhora que responsabilitats en l'àmbit educatiu, una comunitat

de convivència i relació entre els seus membres.

En segon lloc, l'autor considera que la cultura moral d'un centre es concreta a

través de les seves pràctiques i la conducta dels seus membres. També aquest és un dels

elements fonamentals de la proposta que aquí presentem. D'alguna manera, suposa

superar l'abstracció que arrossega la conceptualització dels valors dintre d'una

institució. Implica posar l'èmfasi sobre el què i com es duu a terme en un centre, en la

pràctica educativa on es cristal-Iitzen els valors que comparteixen els membres d'un

escola. Els valors passen de ser quelcom eteri i indefinit a concretar-se en pràctiques
observables que podem descriure i analitzar i, des del nostre punt de vista, també

repensar. En definitiva, Thomas Lickona considera que la cultura moral d'una escola és

un element a promoure ja que aquesta té un poderós efecte sobre la conducta moral dels

seus membres i influeix directament en el desenvolupament del seu caràcter. Des del

nostre punt de vista, la cultura moral del centre també és una de les vies d'educació

moral de l'escola, una via institucional que configura el medi en el que tots els membres

del centre estan immersos i a través del qual també construeixen la seva personalitat
moral.

En quant a les estratègies que proposa l'autor per desenvolupar una cultura moral
positiva en el centre, cal destacar tot el que té a veure amb donar relleu als valors

fonamentals. També, amb l'establiment d'un lideratge moral, l'organització de la

disciplina escolar, la transmissió del sentiment de comunitat, la participació directa dels
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estudiants en el funcionament de l'escola, l'establiment d'un clima moral de respecte i

cooperació i també la previsió d'un temps determinat per a tractar temes de caire moral.

Al llarg de la nostra recerca, alguns d'aquests elements han estat àmbits al voltant dels

quals hem pogut detectar, descriure i analitzar pràctiques d'interès. Tot i haver utilitzat

títols diferents, també hem estat atents a aquelles pràctiques que tenen a veure amb el

treball sobre la cohesió i la idea de grup i la participació dels i les alumnes i dels

diferents membres de la comunitat en l'organització, funcionament i dinàmica del centre

o el plantejament conscient i explícit per treballar valors en el centre. De la mateixa

manera, hem ampliat aquesta visió amb altres àmbits que considerem que també

incideixen directament en la creació i manteniment d'una cultura moral determinada. En

tot cas però, de fons està la idea d'avançar cap a la millora educativa.

En aquest punt, Lickona i el seu equip investigador té molt més definits quins són

els valors fonamentals als que ha de tendir la cultura moral entesa de manera positiva en

un centre educatiu. En realitat, són els mateixos que emfatitza el moviment d'educació

del caràcter i que, en apartats anteriors, ja hem recollit de manera detallada.68 A més,

l'autor posa especial èmfasi en el respecte i la responsabilitat com elements fonamentals

d'aquesta cultura moral. Per tant, en el plantejament de l'autor, es compta amb uns

valors cap als quals s'ha de tendir, uns valors descrits prèviament, acceptats i definits de

manera conscient i que, a més, han de ser la fita pels diferents centres. Des de la nostra

perspectiva, hem utilitzat la idea de cultura amb un sentit molt més estricte del que

significa aquest concepte antropològic. D'aquesta manera, creiem que cada centre té

una cultura moral pròpia, un perfil de valors únic i irrepetible, directament relacionat

amb el seu context, la seva història i tradició, la seva manera d'entendre el fet educatiu i

la seva manera de fer en el dia a dia. Així, considerem que no existeix un horitzó marcat

com en el cas de la proposta de Lickona, sinó que és cada escola la que crea la seva

cultura moral a través de les pràctiques que duu a terme, adapta o dissenya de manera

pròpia. Per tant, cada centre, cada cultura, té uns valors fonamentals diferents, malgrat

hi hagi elements que, tal i com després posarem de manifest, acaben tenint un pes

important en els diferents centres. No podem parlar, d'una proposta predeterminada i

igualitària per a tots els centres; fins i tot no creiem que es tracti d'un plantejament tan

conscient per part dels membres de la comunitat com cabria pensar. En canvi però, ens

68 Recordem que hem definit una persona de caràcter com algú de confiança, que tracta a la resta de

persones amb respecte, que actua responsablement, que és equitativa i justa, que té cura dels altres i és

sensible i que és el que podríem dir un bon ciutadà.
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mostrem totalment d'acord amb el principi de la proposta de Lickona que diu que els

estudiants necessiten oportunitats d'acció moral. En realitat, moltes de les pràctiques de

valor que hem detectat i descrit a través del nostre treball són precisament això,

activitats a través de les quals els i les alumnes s'enfronten a situacions morals. Des de

la nostra perspectiva, creiem que és precisament aquest element pràctic el que

cristal·litza valors.

Lickona també posa l'accent en la necessitat de prendre consciència del programa

de l'educació del caràcter que es duu a terme. Per això proposa dos instruments de

mesura que pretenen que l'escola prengui consciència del treball que es realitza a

l'escola -1'EPS i l'SCCP-I1- i pugui així establir mesures per a la millora educativa. En

la nostra recerca, la descripció i mesura de qualitats referents a la cultura moral del

centre també ha tingut com un dels principals objectius que els seus membres prenguin

consciència del treball que s 'hi duu a terme i les seves implicacions. En el fons també hi

ha la intenció que l'escola pugui beneficiar-se de l'estudi i avançar cap a una millor

qualitat educativa.

A través d'aquest apartat hem assenyalat les aportacions de l'obra de Lickona que

emmarquen la recerca sobre cultura moral que defensem. L'ús del concepte de cultura

moral i la seva aproximació àmplia de l'educació del caràcter són els elements que el

converteixen en referència obligada en el nostre treball.

5. La cultura moral dels centres educatius

La revisió bibliogràfica ha tingut com a objectiu mostrar l'estat de la qüestió

respecte els conceptes i autors més pròxims a la idea de cultura moral que aquí
defensem. D'una banda, resultava un element necessari revisar les relacions entre els

conceptes de clima i cultura i la seva aplicació en les organitzacions. D'altra banda, es

convertia en un requeriment estudiar alguns autors que, des de l'àmbit de l'educació

moral, havien elaborat propostes pròximes a la idea de cultura moral en els centres

educatius. Sense pretendre ser una revisió exhaustiva, considerem que aquesta ens ha

permès centrar el tema, així com també recollir algunes idees per delimitar

l'aproximació que aquí presentem.
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En aquest apartat, exposarem la nostra definició de cultura moral i analitzarem els

seus principals elements. També entrarem en diàleg amb els autors analitzats, rescatant

els aspectes dels seus treballs que hem utilitzat com a fonamentació teòrica de la nostra

recerca. Al final del capítol, analitzarem les interrelacions entre els conceptes de clima i

cultura en les organitzacions i el de cultura moral dels centres educatius.

5.1. Definició de cultura moral dels centres educatius

Tal i com ja hem esmentat anteriorment, la cultura moral dels centres educatius

representa una aproximació institucional a l'educació moral, una de les vies a través de

les quals es desenvolupa la formació moral a l'escola. Ens referim a la via institucional

que, juntament amb la interpersonal i la curricular, dibuixa una concepció àmplia de

l'educació moral als centres educatius.

La idea de cultura ha estat històricament relacionada amb el conjunt d'idees,
creences i valors que comparteixen els membres d'un col-lectiu, organització o

comunitat. Han estat diversos els autors que han mostrat interès en relació a aquesta

concepció clàssica de la cultura, tant pel que fa a la seva aplicació a l'àmbit empresarial
com també a l'educatiu. En aquest capítol hem recollit algunes de les aproximacions

que, des del camp de l'educació moral, fonamenten el concepte de cultura moral que a

continuació presentem.

La definició de cultura moral pretén aprofundir en la idea que els valors que

comparteixen els membres d'una institució educativa no únicament són elements que

estan en les seves ments. La idea de cultura moral parteix de la cristallització dels

valors en pràctiques educatives concretes, en manifestacions observables que encarnen

significats valuosos pels membres d'una organització.

"la cultura moral és un sistema de pràctiques morals que les

institucions educatives construeixen, dissenyen i/o adopten, la

qualitat del qual influeix en la formació de la personalitat moral

dels i les alumnes"
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"La cultura moral és un sistema...
"

Afirmar que la cultura és un sistema implica una obligada revisió d'aquest

complex concepte i dels seus trets definitoris. Han estat diversos els autors que han

treballat la idea de sistema, també els que l'han introduït a l'àmbit educatiu. Una de les

obres més reconegudes en aquesta direcció, Teoria de los Sistemas de Ludwing

Bertalanffy
"

es referia al sistema com un "complex de components interactuantsrÒ' Un

sistema és doncs, un seguit de components que poden ser de naturalesa diversa -simples

o complexes, estables o dinàmics- i que es relacionen entre ells, és a dir, que

s'influencien mútuament. És precisament en aquesta relació entre elements on el

sistema aconsegueix constituir-se com una entitat nova, diferent a la simple agrupació
de les seves parts. El sistema no és un grup d'elements superposats sinó que la seva

conjunció assoleix el valor d'unitat global, de totalitat organitzada amb propietats de

conjunt. Hem d'entendre el sistema com una unitat global que existeix en base a un

objectiu i una força superior als que podrien assolir cadascun dels seus components de

manera diferenciada. Comprovem així, com el concepte de sistema combina

paral-lelament la idea de conjunt i la d'unitat. És precisament el joc d'interaccions entre

els diferents elements la que li confereix aquesta doble vessant.

Queda així delimitat un dels principals trets definitoris dels sistemes, el fet de no

ser compositius. Un sistema no és el mateix que la suma de les parts que el composen o

alguna d'elles considerada de manera aïllada. Quan diem que el sistema és una entitat

pròpia ens referim precisament a que les seves qualitats transcendeixen les dels

elements que la configuren separadament. A més, aquests components també poden
veure modificades les seves pròpies qualitats pel fet de formar part del sistema, d'alguna
manera adquireixen més valor. També per la influència de les interrelacions que en

aquest s'esdevenen. Tot i això, la totalitat global que representa el sistema també pot

suposar la pèrdua d'algunes qualitats que els elements que la composen contenien en la

seva manera de ser particular. En definitiva, un sistema implica la potenciació de

novetats i la limitació de propietats de les parts que en aquest s'associen 1

s'interrelacionen. En definitiva, representa la creació d'una entitat nova i diferent.

Un altre tret definitori dels sistemes és l'ambigüitat de la complementarietat que
exigeix un sistema. És cert que la composició d'un sistema demana d'un cert nivell de

�� BERTALANFFY, L. von: Teoría General de los Sistemas. México, F.C.E, 1976.
Id., p. 94.
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complementarietat dels elements que el configuren. De la mateixa manera però, resulta

necessari que aquests siguin diferents, que siguin variats entre si per tal que es pugui
assolir un cert grau de riquesa sistèmica. Per tant, la idea de sistema no deixa de ser una

unitat complexa i ambigua que combina complementarietat i diferència entre els seus

components."

H

••• de pràctiques morals...
"

Si un sistema és un conjunt de components en interacció, els elements que

constitueixen el sistema de la cultura moral d'un centre educatiu són les pràctiques
morals. Accions que les persones realitzen, maneres de fer visibles a través de processos

i conductes observables. Les pràctiques escolars són actuacions que alumnes i/o

educadors fan de manera conjunta amb un sentit educatiu i, en aquest cas, també moral.

En definitiva, accions que permeten aproximar-nos a la realitat i prendre consciència de

com cristal-Iitzen els valors en la vida quotidiana de l'escola. A continuació, analitzarem

el concepte de pràctica que utilitzem en la nostra definició de cultura moral en els

centres educatius. Aquesta representa el nucli de la línia investigadora en la qual es

troba inscrita aquesta tesi.

"Una pràctica moral és un curs d'aconteixements organitzats,
rutinaris i educatius que ajuden a enfrontar-se a situacions

morals, que impliquen la participació de l'acció humana i de la
comunitat, suposen una acció concertada dels participants,
persegueixen objectius i expressen valors, exigeixen el domini de
virtuts iformen el conjunt de la personalitat moral

,,72

Una pràctica moral es caracteritza per ser un curs d'aconteixements amb sentit en

si mateix, una organització prevista culturalment en els seus trets essencials. Es tracta

d'un seguit de passos establerts a priori que impliquen la participació directa de diverses

persones, un camí a seguir, una manera de procedir que mostra la direcció i predisposa
al seu seguiment. Són cursos d'aconteixements organitzats que suposen múltiples
accions humanes organitzades de manera coherent i coordinada, amb una lògica i sentit.

A més, es tracta d'aconteixements rutinitzats, donat que les accions que es succeeixen

en una pràctica estan preestablertes i es repeteixen de manera periòdica. Ambdós

71 PUIG, J. M.: Teoría de la educación. Una aproximación sistémico-cibernética. Barcelona, PPU, 1987,

�. 48.2
PUIG, J. M.: Pràcticas morales. Una aproximación a la educación moral. Barcelona, Paidós, 2003, p.

123-153.

135



aspectes afavoreixen la confiança de les persones que les realitzen, així com també la

tranquil-litat que suposa no haver de reinventar la manera d'enfrontar-se a les situacions

de nou cada vegada. Així, les pràctiques suposen una important càrrega educativa, tant a

nivell formal com informal. "Una pràctica ensenya en la mida en que submergeix als

seus participants en un curs previst d'accions que lentament van fent-les seves els

r II ,,73
aprenents mes nove s .

Les pràctiques morals permeten a les persones que hi participen enfrontar-se a

situacions significatives des d'un punt de vista moral. En diverses ocasions hem sentit la

idea que l'educació moral parteix de situacions controvertides, d'experiències personals

o socials coní1ictives a les quals ens enfrontem al llarg de la nostra biografia, bé sigui de

manera nova o recurrent. Les pràctiques esdevenen així formes ritualitzades a través de

les quals les persones hem establert i après a resoldre situacions controvertides. També

són accions que obren un espai per a que l'individu o el grup ref1exioni, discuteixi i

desenvolupi un cert nivell de creativitat moral. Per tant, les pràctiques permeten a les

persones que hi participen enfrontar-se a situacions de caràcter moral, assumint pautes

de conducta però també reflexionant-hi de manera activa.

Quan ens referim a les pràctiques com actuacions de les que participen l'acció

humana i la cultura d'una comunitat estem posant l'èmfasi en la doble naturalesa de les

pràctiques. D'una banda, la seva vessant humana que destaca com l'acció dels individus

o grups dóna vida a les pràctiques morals en el procés de crear-les o reproduir-les.
D'altra banda, la seva vessant comunitària les defineix com accions delimitades

sòcioculturalment. És a dir, posa l'accent en el fet que són maneres d'expressar els

valors que una comunitat considera prioritaris i ha anat recopilant en la seva memòria

social. En ambdós sentits però, no hem d'entendre les pràctiques com elements

inamovibles. Part important de l'acció pedagògica consisteix en dissenyar pràctiques

noves, adaptar les conegudes a les noves necessitats educatives i, en definitiva,

programar i posar en marxa les que ja existeixen en els centres educatius perque

adquireixin un veritable valor formatiu.

Definir les pràctiques morals com actuacions que suposen l'acció concertada dels

participants ens condueix a la intervenció de diversos subjectes com un dels seus trets

73 dI ., p. 130.
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característics.f La participació de diversos subjectes en una actuació que ha de ser

concertada i que permet entrellaçar rols diferenciats en la seva realització. En definitiva,
un conjunt d'accions que suposen la coordinació i, en el seu grau màxim, la cooperació

entre els diferents participants en la pràctica.
Potser un dels trets que doten de sentit la idea de pràctica moral és precisament el

fet que es caracteritzen per perseguir objectius i expressar valors, diem que les

pràctiques morals cristal·litzen valors. Potser no sempre han estat pensades i elaborades

de manera conscient per a treballar continguts de valor. Fins i tot, en el cas que que ha

estat així, la realització de la pràctica pot suposar valors diversos que no sempre

s'havien tingut en compte en un inici. És cert que les pràctiques habitualment han estat

dissenyades per assolir objectius concrets, per aconseguir resultats sempre que siguin
realitzades de manera correcta. Sovint però, els procediments que desencadena la seva

posada en marxa cristal-litzen aspectes valuosos que, finalment, tenen tanta importància
com els objectius pels quals va ser dissenyada. És per això que resulta necessari

diferenciar entre els objectius i els valors d'una pràctica moral, ambdós importants en el

procés de programació educativa per part dels educadors. Aquests han de tenir presents

quins són els objectius de la pràctica però, sense dubte, és fonamental que pensin en els

valors que es pretenen encarnar. D'altra manera, aquesta podria desvirtuar-se o perdre el

seu potencial en la formació dels i les alumnes.

Si bé veiem que les pràctiques expressen valors, un altre aspecte a destacar és que

exigeixen el domini de virtuts per part dels seus implicats. Això significa que les

pràctiques adquireixen sentit a través del comportament, de la manera de fer dels

participants. Un comportament que s'espera sigui virtuós i apunti cada vegada més cap

a una major excel-lència.Ï" El valor de les virtuts en relació a l'educació moral ens

remunta directament la seva naturalesa complexa i vivencial. Complexa, donat que a

través de les pràctiques les capacitats morals es desenvolupen de manera simultània,

combinant pensament, acció i sentiments. També vivencial perque les pràctiques

73 En defmitiva, les pràctiques són accions col· lectives que posen en contacte i fan participar de manera

conjunta a diversos individus o actors. MacINTYRE, A.: Tras la virtud. Barcelona, Crítica, 1987, p. 226-
251.
74 En paraules textuals de l'autor: "Les pràctiques són teatres de virtud en la mesura en que requereixen
un empeny excel·lent dels actors implicats, però també són tallers en la mesura en que els permeten
exercitar-se i adquirir un domini cada vegada millor de les virtuts en lapràctica" a PUIG, J. M. (2003),
op. cit, p. 145.
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impliquen una participació directa, una actuació que implica als propis protagonistes en

la construcció de la seva personalitat moral.

I és aquest, precisament, el darrer element de la definició, les pràctiques formen el

conjunt de la personalitat moral de la persona. Formen, en primer lloc, perque a través

de les pràctiques s'aprèn a resoldre situacions controvertides més o menys recurrents.

Les persones aprenen a transferir aquests aprenentatges per tal d'enfrontar-se a noves

exigències morals en un futur. En segon lloc, la participació en pràctiques morals

permet la formació de les dimensions de la personalitat moral. En definitiva, un conjunt

de disposicions morals que els individus posen en marxa i desenvolupen a través de la

seva participació en les pràctiques. La construcció i la formació de virtuts morals es

dóna de manera simultània en el si d'una pràctica moral i és precisament aquest fet el

que la converteix en un instrument d'educació moral per excel·lència.

En aquest punt, val la pena destacar que no totes les pràctiques morals són iguals.

Poden distingir-se diferents tipus de pràctiques segons predomini el seu caràcter

procedimental o substantiu." Les pràctiques procedimentals són cursos d'acció que tot i

establir alguns passos, deixen una porta oberta a la lliure expressió i a la creativitat

moral de les persones que hi participen. Exemples d'aquest tipus són les pràctiques de

reflexivitat sobre un mateix, com poden ser una entrevista personal o els exercicis

d'autoavaluació. També dintre de les pràctiques procedimentals podem trobar les de

deliberació, que tenen com a element fonamental el diàleg com a via per a la recerca de

comprensió i justícia. Alguns exemples clars d'aquestes últimes són les assemblees de

classe o la discussió de dilemes morals. Com a pràctiques substantives entenem els

cursos d'acció que introdueixen als seus participants en un camí a seguir i que posen en

marxa comportaments valuosos. En aquest cas, podem destacar les pràctiques de virtut

o les de caire normatiu. Les primeres permeten aprofundir en trets del caràcter i maneres

de procedir que resulten apreciables i que, d'alguna manera, apunten cap a

l'excel·lència. Aquest pot ser el cas de pràctiques com el treball per projectes o la

celebració de festes a l'escola. Les pràctiques normatives, per la seva banda, fomenten

el treball sobre la natura i el sentit moral de les normes, en definitiva, totes aquelles

76
I de manera directa, segons es posi l'èmfasi en la tradició lliberal, destacant la capacitat de 'la persona

per conduir-se a si mateix, en el cas de les pràctiques procedimentals. 0, en el cas de les pràctiques
substantives, subratllant el moviment comunitarista que incideix en la importància de reconèixer i adoptar
els valors i les formes de vida de la comunitat. Id., p.155.
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activitats que tenen com a objectiu aprendre a usar o reflexionar envers les normes."

Tal i com podem imaginar, les pràctiques morals procedimentals i les substantives no

s'exclouen sinó que es complementen en el dia a dia de l'escola. La seva interrelació és

precisament el que permet oferir una tasca educativa i una cultura moral del centre

òptimes. El nucli de la nostra recerca no ha estat classificar les pràctiques segons

aquesta tipologia. Tot i això, la definició de la cultura moral de cadascun dels centres

ens ha permès identificar pràctiques dels diferents tipus. De nou, la varietat en aquest

sistema que representa la cultura moral és un element a tenir en compte quan parlem de

pràctiques educatives.

"

... que les institucions educatives construeixen, dissenyen i/o adopten, la qualitat
del qual influeix en laformació de la personalitat moral dels i les alumnes"

En definitiva, la definició de cultura moral dels centres educatius com a sistema de

pràctiques morals suposa concebre-la com el conjunt interrelacionat de cursos d'acció

que impliquen a diferents personatges, cristal-litzant valors a través de la seva posada en

marxa i el seu contingut. El més rellevant en aquest sentit és potser que les pràctiques
no són tematitzacions sinó activitats, maneres de fer concretes. Resulta significatiu
també el fet que permeten operativitzar unaja clàssica manera d'entendre la cultura i els

valors compartits pels membres d'una institució.

Les pràctiques morals són formes d'actuar prèviament establertes, sistematitzades

i, sovint, fruit del consens entre els diferents membres d'un centre educatiu determinat.

Per tant, es tracta de maneres de procedir que els professionals de la institució han

construït -i per tant, discutit i pres decisions al respecte-, aplicat i consolidat al llarg de

la història del centre. En aquest punt, cal destacar precisament el valor dels processos

d'elaboració d'aquestes pràctiques morals en el si de les institucions educatives.

Formar part d'un centre concret posa en situació a tots els seus membres de

participar en les activitats que en aquest s'hi duen a terme i el caracteritzen. És

d'aquesta manera, com mestres i alumnes participen conjuntament en les pràctiques
morals que cristal-litzen els valors que doten d'identitat el centre. Aquest, en el seu

conjunt, és converteix en un escenari d'aprenentatge a tenir en compte en la formació de

la personalitat moral dels i les alumnes. El concepte de cultura moral pretén concretar

77 Id., p. 157-163.
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com els i les alumnes es submergeixen en la seva institució i aprenen per osmosi, però

també practicant diàriament, els valors fonamentals del seu projecte educatiu.

Si bé aquests són els elements fonamentals que caracteritzen la idea de cultura

moral, a través de la nostra recerca hem intentat també apuntar algunes línies de treball

pel seu tractament pedagògic. En primer lloc, la descripció de les pràctiques que formen

la cultura moral d'un centre permet un exercici de presa de consciència -una consciència

pràctica- per part dels seus membres. Un efecte mirall tant pel que fa als procediments
establerts com també pels valors que es viuen a través d'aquests. En segon lloc, els trets

característics de les pràctiques i de la seva manera de descripció permeten extreure

elements de mesura de la cultura moral dels centres educatius. Finalment, l'anàlisi

acurat de les pràctiques i les dades extretes a través del seu tractament i mesura han

d'afavorir processos d'avaluació interna en els centres, espais de reflexió i discussió

envers la seva pròpia cultura moral de centre. En definitiva, considerem que la

descripció i anàlisi de la cultura moral d'un centre educatiu pot convertir-se en un

procés a tenir en compte en la seva elaboració i optimització.

5.2. En diàleg amb alguns autors de referència

Un cop presentada i analitzada la nostra definició de cultura moral dels centres

educatius, a continuació exposem els principals punts de contacte i divergència

d'aquesta amb els autors que ens han servit de fonamentació teòrica del concepte.

Al principi del capítol revisàvem aquells elements que des de la proposta

d'educació moral de Durkheim fonamenten la nostra definició de cultura moral. 78

Recordem que aquest autor utilitzava la idea de cultura moral com el conjunt de

continguts morals d'una societat determinada. Entenent la societat com un grup de

persones que comparteixen valors, sentiments i responsabilitats, a través de la seva

proposta s'incidia en la importància del medi escolar. Aquest representa l'espai en el

que l'alumne o l'alumna pot viure, entrenar i practicar aquesta vida en comú que li ha

de permetre integrar-se a la societat. La vida representa doncs, el conjunt d'idees,

sentiments i valors compartits entre el grup de persones que composen el centre

educatiu. Des de la nostra proposta, la cultura moral dels centres educatius suposa una

78
Veure l'apartat sobre Durkheim d'aquest mateix capítol.
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aproximació més operativa i concreta. Una proposta que pretén aprofundir en les

pràctiques que encarnen aquests valors compartits pels membres d'una comunitat.

Vaser Kolhberg qui va utilitzar directament el concepte de cultura moral aplicat a

les institucions educatives.Ï" Tot i això, val la pena destacar que va fer-ho amb un sentit

diferent al que presentem a través de la nostra recerca. L'autor parteix d'una concepció
de cultura fonamentada en el sistema de creences, valors, estructures cognitives i

significats que comparteixen els membres d'una institució. Kolhberg defineix la cultura

moral d'una escola com la qualitat de la vida comunitària que es gesta en el seu interior.

Una concepció directament relacionada amb com els seus membres atorguen sentit als

principis de justícia i comunitat. En definitiva, ens trobem novament davant del

concepte tradicional de cultura aplicat a les organitzacions. En aquest sentit, la nostra

investigació pretén anar més enllà analitzant quines són les pràctiques, les maneres de

fer que cristal·litzen aquests valors compartits. I no ens referim exclusivament a aquelles
relacionades amb l'elaboració i presa de decisions respecte normes comunitàries, sinó

totes les que a nivell institucional composen el funcionament i la dinàmica del centre.

En tots dos casos -Durkheim i Kolhberg-, ens trobem davant de concepcions

pròximes a la definició més clàssica de cultura en les organitzacions. La idea de cultura

com el sistema de significats construïts col· lectivament i compartits pels diferents

membres de l'organització. En definitiva, el conjunt o globalitat de les creences,

presumpcions o valors d'un grup o institució. En cap cas però es fa referència a la

manera concreta a través de la qual cristal-litzen les idees i els valors que estan en la

ment col·lectiva dels membres d'una organització. La nostra recerca suposa un pas en

aquesta direcció, una aproximació descriptiva de les pràctiques morals que encarnen els

valors del projecte formatiu d'un centre.

Per altra banda, el treball de Jackson, Boostrom i Hansen representa l'intent per

fer conscient i donar relleu a la complexitat de la vida moral a les escoles.f" L'anàlisi en

profunditat de les transcripcions i segments d'observació van derivar cap a una

perspectiva cada cop més microscòpica de l'educació moral. Així va ser com van arribar

a l'estudi de les interaccions entre professors i alumnes. Aquest anàlisi de les relacions

fa que el treball apunti cap a què passa a les aules des del punt de vista de la vivència,

l'ambient i, fins i tot, el clima del centre. Val a dir que nosaltres hem seguit una línia

79 Veure l'apartat sobre Kolhberg d'aquest mateix capítol.
80 Veure l'apartat sobre Jackson, Boostrom i Hansen d'aquest mateix capítol.
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més institucional, sense concentrar els nostres esforços en totes aquelles interaccions

que nodreixen la vida moral de les escoles. No preteníem analitzar el tipus d'ambient

que es viu en el centre tot i que, a través de la investigació, hem hagut de reconèixer la

seva influència directa en la cultura moral. La pretensió era l'anàlisi de què passa en

relació a l'educació moral en un centre a nivell institucional, i no tant aprofundir en com

s'hi està o quin clima se'n deriva.

Lickona és potser l'autor més proper a la proposta sobre educació moral que aquí

hem formulat.8l La seva aproximació de l'educació del caràcter representa una visió

extensa de l'educació moral que inclou diferents estratègies de classe i del conjunt de

l'escola. L'autor defineix la cultura moral com el conjunt de valors que comparteixen
els membres d'un centre, tal i com hem pogut veure en altres casos. En el seu cas però,

hi ha un esforç per analitzar les coses que passen en el centre, el que es fa al' escola.

Aquest és precisament un dels elements fonamentals de la proposta que aquí presentem.
Els valors passen així a concretar-se en aspectes que podem analitzar i deixen de ser tan

difosos i eteris com estem acostumats a creure. L'intent de donar consistència a aquesta

idea de cultura moral en maneres de fer determinades el situa, d'alguna manera, proper

a l'aproximació que aquí defensem.

Com hem pogut comprovar, la revisió de les propostes dels diferents autors

adquireix sentit en dues direccions en el conjunt de la nostra recerca. D'una banda,

destaca la idea que l'educació moral en una institució educativa passa per tenir en

compte i aprofundir en quins són els valors que comparteixen els seus membres. Una

preocupació per constatar l'efecte formatiu dels medis, els col-lectius i les

organitzacions en si mateixes. D'altra banda, apunta la necessitat de concretar quins són

els significats compartits que configuren aquests medis. De construir una aproximació

que permeti veure quins són els elements que encarnen aquests valors en la vida de

l'escola i de quina manera es conjuguen en el seu funcionament i dinàmica diaris. Les

pràctiques i la cultura moral dels centres educatius pretenen ser una aproximació que

permeti concretar els valors d'un col, lectiu. De la mateixa manera, també volen ajudar a

definir i comprendre la complexitat dels medis escolars a nivell institucional i en relació

a l'educació moral.

81
Veure l'apartat sobre Lickona d'aquest mateix capítol.
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5.3. Clima, cultura i cultura moral dels centres educatius, una relació

d'interdependència

En aquest punt del treball, resulta necessari recuperar la relació que a través de la

història ha unit els conceptes de clima i cultura i analitzar l'entrada en joc d'un nou

element, la cultura moral en els centres educatius. En el capítol anterior, revisàvem el

concepte de clima que tradicionalment ha estat relacionat amb les percepcions

compartides entre els membres d'una organització envers l'ambient relacional

d'aquesta. La cultura, per la seva banda, ha representat el conjunt d'idees, creences i

valors que configuren una comunitat. Definir la cultura moral com el sistema de

pràctiques que cristallitzen els valors d'un centre educatiu, ens condueix directament a

estudiar les relacions que aquesta estableix amb els dos altres conceptes afins.

Reconeixem la relació d'interdependència mútua entre les idees de clima i cultura

en les organitzacions. A través de la nostra recerca, pretenem introduir un tercer element

a tenir en compte, el de cultura moral dels centres educatius. El concepte de cultura

moral que defensem, així com també el saber experiencial extret de la investigació

etnogràfica, suposen una aproximació a aquesta idea. El clima i la cultura en les

organitzacions i la cultura moral dels centres educatius poden ser considerats elements

que es complementen i interactuen mútuament. Tots tres es converteixen, en el si d'una

institució educativa, en vèrtex d'un mateix triangle que té com a element central

l'educació que en ella s'hi duu a terme. Gràficament, la proposta queda representada en

el següent quadre.

conjunt de percepcions CLIMA � CULTURA conjunt d'idees

CULTURA MORAL
sistema de pràctiques morals

Institució
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Tal i com pretén expressar el gràfic, la cultura moral ens permet aprofundir en la

idea que les pràctiques encarnen valors, aquells significats essencials que comparteixen
els membres d'un col-lectiu i que autors diversos han anomenat cultura d'una institució.

Alhora, tots aquests elements valuosos que estan en la base de la seva cultura, són

precisament les idees, creences i valors que orienten l'acció educativa, que determinen

la manera de fer en el centre educatiu. En definitiva, diríem que no n'hi ha prou amb

formular valors com a finalitats educatives d'un centre, que aquestes només tenen sentit

en quant orienten el seu funcionament i dinàmica. S'encarnen així en les pràctiques.

Alhora, la realització d'aquestes pràctiques morals és impossible sense el conjunt de

significats, creences i valors que configuren la cultura del centre. Per tant, cultura moral

i cultura d'una institució són, d'alguna manera, dues cares d'una mateixa moneda.

Alhora, la cultura -com els valors que comparteixen els membres d'una institució

representa una influència directa sobre el clima, sobre les percepcions i vivències que

tenen els seus membres. Resulta evident que el fet que les persones que configuren un

centre estiguin d'acord o no respecte un conjunt determinat de significats delimita la

seva pràctica. En sentit contrari, un bon clima de treball pot afavorir la construcció d'un

sentiment d'identitat que, en realitat, és el nucli d'aquesta manera d'entendre la cultura

d'una organització. Comprovem doncs, com cultura i clima en les organitzacions són

també dos elements en contínua interacció.

A més, la posada en marxa de la cultura moral d'un centre reverteix de manera

directa en el que àmpliament s'entén com el clima de la institució. És relativament

senzill assenyalar com l'elecció i aplicació, per part d'un centre, de certes pràctiques
morals amb les que els seus membres es senten d'acord determina un clima positiu.

Mentre, a la inversa, possiblement succeeix al contrari. A la vegada, les percepcions
dels membres del centre influencien directament i tenen caràcter transformador sobre la

cultura moral del centre. La manera com perceben i valoren les pràctiques educatives els

membres d'una organització pot influenciar tant la seva aplicació -a curt termini- com al

plantejament institucional que hi ha al darrera -ja més a llarg plaço

Finalment, cal destacar la influència que tots tres vèrtexs del triangle tenen sobre

les institucions educatives i l'educació que en elles s'hi duu a terme, la formació dels

individus que les composen. La posada en marxa de les diferents pràctiques educatives,

el conjunt d'idees i valors compartits que les sustenten i les percepcions que generen els

seus membres influeix directament en la formació del seu alumnat. Ens referim a una
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formació moral que parteix de la idea que el medi escolar pot ser un espai educatiu en si

mateix. Entenent que les persones aprenem per osmosi, pel fet d'estar immersos i

participar de manera activa en un centre determinat, la cultura moral es converteix

clarament en una tercera via d'educació moral. Juntament amb les relacions

interpersonals i la proposta d'educació en valors del currículum, la cultura moral

dibuixa algunes orientacions pedagògiques pels professionals de l'educació preocupats

per l'educació moral. D'una banda, destaca la importància del saber fer, del disseny,

adaptació i aplicació de pràctiques morals en els centres, també de la seva presa de

consciència i reflexió. Pràctiques que permetin desenvolupar el projecte educatiu del

centre, que encarnin els seus valors fonamentals i que converteixin la institució

educativa en un escenari d'aprenentatge òptim. D'altra banda. apunta la necessitat de la

construcció de medis amb valor educatiu propi, medis variats, diversos, complexes i que

suposin una percepció positiva i satisfacció per part dels seus membres. En definitiva,
medis rics, densos i coherents que donin resposta a les necessitats de la població a la

que atenen i que estiguin dirigits a una formació integral de la persona.
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IV. El procés de la recerca
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Aquest capítol pretén exposar una visió global dels aspectes fonamentals de la

recerca. El fet que es trobi en aquest punt, serveix per separar la part teòrica i la part

pràctica de la tesi -el que ja hem elaborat i el que presentarem a partir d'ara,

respectivament. A continuació, adjuntem un quadre que representa una síntesi del

procés de la investigació i dels elements, moments i aspectes metodològics més

destacats de la mateixa. Just després, queden explicats cadascun d'ells detalladament.

El quadre que sintetitza el procés de la investigació permet analitzar de manera

global el treball realitzat, des del marc en el que s'inscriu la recerca fins a l'elaboració

de la informació i la redacció final de la tesi. Entremig apareixen especificats cadascun

dels passos, la formulació d'objectius, la revisió bibliogràfica i les quatre aproximacions

que proposem respecte la cultura moral -conceptual, descriptiva, avaluativa i la referent

a la intervenció pedagògica. Cadascun dels blocs descriu un moment de la investigació,
amb els objectius concrets que es perseguien, així com també la metodologia emprada
en cada cas. D'aquesta manera, l'esquema fa el recorregut per tota la recerca, en destaca

els principals elements i posa al descobert l'ús d'una metodologia mixta a través de la

qual s'han combinat aspectes de caire qualitatiu i quantitatiu. Val a dir però, que el

quadre també dibuixa un procés molt més lineal del que realment és qualsevol recerca i

del que, evidentment, també ha estat aquesta. Hauríem d'entendre doncs, el procés com

un cicle interactiu-reactiu.! Així, a mesura que avancem d'esquerra a dreta a través del

quadre comprovem com es va escrivint la història de la investigació i com cada bloc es

fonamenta en l'anterior. De la mateixa manera, moltes de les decisions preses en els

blocs que apareixen en darrer lloc han influenciat i retroalimentat, al llarg del procés,

alguns aspectes recollits en els primers apartats.

1
WITTROCK, M. C. (comp.): La investigación de la enseñanza, lI. Métodos cualitativos y de

observación. Barcelona, Paidós, 1997, p. 393-397. El quadre que apareix a la següent pàgina s'inspira en

aquest mateix treball.
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1. El treball que ja hem elaborat

Els quatre primers apartats del quadre suposen un recorregut per aquells elements

de la recerca que ja han quedat elaborats en les pàgines anteriors. En aquest moment, la

seva revisió ens aporta una visió del conjunt de la investigació. També ens prepara per

comprendre millor el treball realitzat a partir d'aquí, és a dir, a la recerca empírica en

diferents centres.

1.1. Marc en el que s'inscriu la recerca

El primer apartat a destacar en el quadre fa referència al punt de partida i el marc

en ei que s'inscriu la recerca. Aquest punt recull les idees prèvies de les que partíem a

l'inici de la investigació sobre la cultura moral dels centres.

Tal i com ja hem exposat, la tesi que aquí presentem parteix de la preocupació per

donar resposta teòrica i pràctica a la qüestió de com ens eduquem moralment a l'escola.

Sense treure valor al paper de les classes d'educació moral, la investigació vol donar

una visió àmplia i de caire institucional del que representa l'educació moral a l'escola,

recuperant la idea del medi com agent formatiu en si mateix. L'aprimament dels centres

educatius com a espais càlids de relació i de promoció del sentit de comunitat, així com

també la complexitat de la realitat educativa planteja nous reptes pels professionals de

l'educació del futur. Dintre d'aquest marc, recuperar la idea de que la institució

educativa és més que un espai de transmissió de continguts i donar sentit a la tasca

d'educació moral que es duu a terme a nivell institucional resulta fonamental. En aquest

sentit, la present recerca s'integra en un projecte que aposta per tres vies d'educació

moral diferents, la interpersonal, la curricular i la institucional. La intenció d'aprofundir
en aquesta última s'ha concretat sota el concepte de cultura moral dels centres educatius

i és el que es pretén desenvolupar a través de la present investigació. Darrera la idea de

cultura moral del centre pretenem posar de manifest com cada institució educativa en la

seva manera de ser i de fer crea un ambient que també pren valor formatiu en l'educació

moral dels i les alumnes.

Tots i cadascun dels aspectes destacats com a antecedents i idees marc de la

recerca es troben desenvolupats a la primera part del capítol primer de la tesi.
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1.2. Formulació dels objectius

A continuació, l'esquema inclou l'apartat de formulació dels objectius que han

guiat la recerca. Tots els objectius als que a partir d'ara ens referirem, i que ja hem

exposat en la primera part del treball, parteixen de la que és la finalitat última de la

investigació, és a dir, concretar la via institucional de l'educació moral i construir

teòricament i pràctica el concepte de cultura moral dels centres educatius.

Hem distingit els objectius segons el seu contingut, així doncs la investigació ha

plantejat objectius teòrics i pràctics. En el primer bloc, destaca el d'elaborar teòricament

el concepte de cultura moral dels centres educatius. Ja en el segon, apareixen formulats

els cinc objectius pràctics de la recerca: descriure la cultura moral dels centres

educatius, descriure els perfils de valors de la cultura moral dels centres educatius,

avaluar la cultura moral dels centres educatius a través de mesures objectives, mesurar i

analitzar l'opinió dels i les mestres sobre la cultura moral dels centres educatius i,

finalment, retomar la informació i impulsar processos d'avaluació intema als centres

educatius. Els diferents objectius pràctics han servit com a criteri per la presentació de

les dades a través dels cinc propers capítols de la tesi -del cinquè al novè-. Tal i com

podrem comprovar a continuació, cadascun dels objectius pràctics constitueix un capítol
de la tesi a través del qual es formula àmpliament l'objectiu, se'n destaquen els aspectes

metodològics fonamentals, s'exposen i comenten els resultats obtinguts a través de la

recerca i, finalment, se'n presenten les principals conclusions.

A part de desenvolupar cadascun dels objectius a través d'un capítol determinat, la

tesi també n'inclou un on es formulen i expliquen tots ells de manera detallada. Ens

referim a la segona part del capítol primer.

1.3. Revisió bibliogràfica

Després de la formulació dels objectius de la tesi, arribem al segon apartat de la

investigació que fa referència a la revisió bibliogràfica dels conceptes propers al nucli

de la recerca. La pretensió de construir teòricament i pràctica el concepte de cultura

moral dels centres educatius ha fet imprescindible plantejar-se, en pàgines anteriors,

l'estudi sobre els termes que li eren més pròxims, el clima i la cultura en les

organitzacions i alguns estudis sobre educació moral.
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En primer lloc, ens vam proposar revisar l'estat de la qüestió dels conceptes de

clima i cultura aplicats a les organitzacions. Per això, vam dur a terme una revisió

bibliogràfica, síntesi i organització de les aportacions d'alguns dels principals autors en

l'estudi del tema. Aquesta tasca ha permès, d'una banda, descobrir elements comuns

entre ambdós conceptes i la idea de cultura moral. D'altra banda, també ha fet possible
destacar-ne els principals trets diferenciadors, afavorint la caracterització i construcció

del concepte de cultura moral dels centres. El contingut d'aquest apartat ha quedat

recollit, dintre del conjunt de la tesi, en el capítol segon.
A més, i tenint en compte l'àmbit en el que estem treballant, també hem destinat

un temps a estudiar alguns treballs sobre educació moral que ens ajuden a emmarcar i

fonamentar teòricament la nostra proposta. D'aquesta manera, hem recuperat alguns

aspectes del treball realitzat per autors com Durkheim, Kolhberg, Jackson, Boostrom i

Hansen, i Lickona. La revisió d'estudis en educació moral, ha quedat desenvolupada en

el capítol tercer.

1.4. Elaboració conceptual

El següent i quart apartat es correspon amb l'objectiu teòric de la tesi. Així doncs,

l'elaboració conceptual en el conjunt de la recerca ha permès fer, en la primera part de

la tesi, una aproximació conceptual de la idea de cultura moral dels centres educatius.

Aquesta inclou la definició del concepte i la descripció dels principals elements que el

constitueixen.

La definició de cultura moral que proposem a través del nostre treball és fruit de la

tasca de fonamentació teòrica i de reflexió sobre aspectes analitzats a la pràctica
educativa dels centres educatius. Tal i com hem presentat, el nostre treball parteix de la

teoria de sistemes i del concepte de pràctica de valor per desenvolupar el concepte de

cultura moral dels centres educatius com a sistema de pràctiques. Així, hem definit la

cultura moral com "'el sistema de pràctiques morals que les institucions educatives

construeixen, dissenyen i/o adopten, la qualitat del qual influeix en la formació de la

personalitat moral dels i les alumnes".

Dintre de la tesi, el contingut referent a aquest apartat i objectiu es correspon amb

el darrer apartat del capítol tercer.
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2. Treball empíric de la recerca

Un cop revisats els pnmers passos de la recerca, a continuació exposem els

principals elements del treball empíric que han guiat la investigació fins a la redacció de

la tesi. Sense dubte, aquest suposa també una base important de la nostra recerca, que ha

intentat combinar aspectes teòrics i pràctics a l'hora d'elaborar el concepte de cultura

moral.

2.1. Recollida de dades

És a partir d'aquest punt, el cinquè apartat, quan s'inicia pròpiament el procés de

construcció pràctica del concepte de cultura moral als centres educatius. Així doncs,

entrem ja a l'aproximació descriptiva de la cultura moral dels centres educatius. Corn bé

indica el títol, aquesta pretén donar resposta als dos primers objectius pràctics de la

recerca i que suposen la descripció de les pràctiques morals d'un centre, la seva

organització segons el contingut i la descripció dels perfils de valors de les escoles.

Així, l'aproximació descriptiva inclou els dos següents apartats del quadre que ara

presentem, el de la recollida i el de l'elaboració de les dades.

L'apartat de recollida de les dades es proposava detectar i obtenir informació

detallada de les diferents pràctiques morals que es duen a terme en un centre educatiu al

llarg d'un curs. És en aquest punt on vam posar en marxa una recerca qualitativa de

caire etnogràfic. Així, la recerca que presentem es fonamenta en els estudis de cas

realitzats en un total de set centres, d'entre els quals n'hi ha quatre de primària i tres de

secundària. L'elecció d'aquests centres es va fer tenint en compte els criteris

d'accessibilitat i de tradició i qualitat pedagògiques reconegudes. Vam triar doncs els

centres, o bé per coneixement directe de l'escola i el seu funcionament, o bé a través de

la inspecció educativa. Val a dir que, després d'una primera trobada de plantejament i

negociació del projecte amb la direcció del centre, la proposta va estar molt ben acollida

per les diferents escoles que van posar, des del principi, tot tipus de facilitats al respecte.

A continuació, adjuntem una breu presentació dels diferents centres, una petita

ressenya que permet contextualitzar els resultats que es presentaran a partir del proper
capítol. A més, la presentació inclou el nom de la o les persones de contacte i relació

més directa en cadascun dels casos. També cal dir que, tot i que en aquest punt apareix
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el nom de cada escola, en les pàgines posteriors no es presentarà cap resultat associat al

nom del centre al que pertany, per tal de mantenir una major confidencialitat. Per la

presentació d'aquests ens referirem a les escoles amb un número romà i la lletra P o S

segons siguin de primària o secundària, respectivament. Així, parlarem dels centres IP,

IlP, IIlP, IVP, VS, VIS i VIlS. Finalment, només comentar que al llarg d'aquestes

presentacions, podrem descobrir que, en algun cas, hem estudiat un mateix centre

integrat d'educació infantil, primària i secundària de manera independent segons les

etapes educatives -infantil i primària per una banda, i secundària per una altra. En

aquests casos però, hem recollit els trets característics del centre en una única

presentació.

CEIP Sant Miquel de Cornellà

L'escola Sant Miquel és un centre públic d'educació infantil i primària. El centre
acull actualment a un total de 445 alumnes -distribuïts en dues línies-, té un claustre força
consolidat format per un total de 28 mestres i actualment el seu director és en Josep Gómez.
L'escola està situada i molt arrelada al desenvolupament del barri del Pedró, un dels més
antics de Cornellà de Llobregat. En aquest, bona part dels habitants són famílies

d'immigrants majoritàriament d'Andalusia i Extremadura, tot i que també hi ha un nucli de

població autòctona. El nivell sòcioeconòmic de la ciutat, el barri i també les famílies dels i
les alumnes de l'escola és mitjà-baix.

La història de l'escola és el resultat d'una construcció col, lectiva que va partir de la
iniciativa popular dels veïns del barri i la parròquia Sant Miquel i ha estat alimentada per
les aportacions de les mares i pares i els diferents equips de mestres que hi han participat.
Així doncs, l'escola Sant Miquel va néixer d'una necessitat social i com una escola adscrita
a la parròquia del barri en el 1955. Posteriorment, va destacar per la seva lluita per
convertir-se en una escola pública -que va aconseguir definitivament el 1975-, el seu paper
actiu en el CEPEPC i el seu compromís amb el moviment de renovació pedagògica. Des
del moment de la transició, el centre ha destacat per una clara voluntat de treballar per
aconseguir un model d'escola participativa, democràtica, innovadora, de qualitat i sensible
a la integració social i cultural. Així doncs, la línia pedagògica dibuixa un centre integrador
i obert, arrelat al medi, actiu, global, participatiu i gestionat democràticament.

CEIP Escola Bellaterra

El CEIP Escola Bellaterra, més conegut com l'Escoleta, és una escola pública
d'educació infantil i primària de dues línies. Té una plantilla de 27 mestres i un total de
452 alumnes; el seu director és en Jaume Cela. Fins el moment, per formar part de la seva

plantilla s'havia de presentar un projecte coherent amb l'escola i ser proposat pels seus

membres, fet que ha caracteritzat força el seu equip docent; a partir d'ara ja no es seguirà
aquest sistema. Les famílies dels i les alumnes tenen un nivell sòcioeconòmic i cultural

mig. Una de les principals característiques de l'escola és que es troba situada al campus de
la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra.
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L'escola va néixer ara fa uns 25 anys a través dels quals ha dut a terme un creixement

esglaonat (primer només educació infantil, després una línia i fmalment dues per a cada

curs). La seva creació apareix de la necessitat de tenir un centre de pràctiques pels
estudiants de l'escola de mestres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, es

tracta d'un centre caracteritzat pel fet d'estar allunyat d'un nucli de població, així com
també pel fet d'estar ubicada en un campus universitari -del qual ja no hi depèn directament
malgrat hi continua mantenint una excel-lent relació. Aquest fet també determina que molts
dels pares i mares d'alumnes siguin professionals que treballen a la mateixa universitat. És
per això que el gruix de famílies d'alumnes dedicades a l'ensenyament i membres del
Personal d'Administració i Serveis de la universitat és força significatiu.

La línia pedagògica del centre, que queda recollida en el seu projecte educatiu, aposta
per una educació no discriminatòria, atenta a la diversitat dels i les alumnes, democràtica i
no confessional.

Escola Thau Barcelona

L'escola Thau Barcelona és una escola privada concertada que acull uns 1300 alumnes.

Compta amb quatre línies de Parvulari, quatre d'Educació Primària i tres d'Educació
Secundària Obligatòria. L'etapa d'educació infantil té un total de 305 alumnes i compta
amb la tasca docent de 22 mestres. Per la seva banda, a Educació Primària hi ha 610
alumnes i 48 mestres. Finalment, l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria té un total de
376 alumnes i compta amb la tasca docent de 34 professors i professores. El director
general de l'escola és en Jesus Diego. La Institució Cultural del CIC, Fundació Privada,
amb seu a Via Augusta, 205 és l'entitat titular de l'escola.

Thau Barcelona està situada a l'Avinguda d'Esplugues, darrera del Campus Nord de la
Universitat de Barcelona, a tocar el límit del municipi de Barcelona amb Esplugues de

Llobregat i pertany administrativament al districte de les Corts.
L'escola porta el nom de l'última lletra de l'alfabet hebreu, símbol de Sant Francesc,

nom que vol tenir en l'esperit i en la lletra la voluntat de servei a les famílies que dipositen
la seva confiança en el centre.

Es vertebra d'acord amb quatre grans principis que són la base dels seus continguts i
activitats. Aquests són l'educació en els valors de l'humanisme cristià; l'alumne com a

centre del procés d'aprenentatge; el català com a llengua d'aprenentatge vehicular i de
coneixement de la cultura pròpia; i, finalment l'obertura social basada en l'educació com a

servei als altres i a la societat. A més, l'escola oferta una proposta curricular que promou la
formació integral i l'atenció a la diversitat. També es mostra especialment sensible als
moviments pedagògics contemporanis.

Escola Joan Pelegrí

L'escola Joan Pelegrí és un centre concertat de dues línies d'educació infantil i primària
i sis línies d'Educació Secundària Obligatòria i dels batxillerats d'Humanitats i de Ciències
Socials, del de Ciències de la Naturalesa i de la Salut i del Tecnològic. A més, el centre
també imparteix classes a dos grups de cicles formatius de grau superior de l'especialitat
d'Administració i Finances, dos grups d'Anàlisi i Control i dos grups de Sistemes de
Telecomunicacions i Informàtiques. El centre acull un total de 1700 alumnes i té 120
persones treballant entre professorat i PAS. L'escola té 450 alumnes per educació infantil i
primària i l320 entre Educació Secundària Obligatòria, batxillerats i cicles formatius; les
famílies tenen un nivell socioeconòmic mig. A més, l'escola compta amb un claustre
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d'educació infantil i primària format per mestres. Durant l'estudi, hem comptat amb la
col·laboració directa de diferents professionals del centre. De tots ells, cal destacar a Reis
Masllorens per educació infantil i primària i Esperança Sànchez i Albert Marzà per
educació secundària.

Tot i que el centre es troba a la zona d'Hostafrancs a Barcelona, la tendència general ha
estat la d'una disminució dels alumnes que provenen dels districtes més propers i un
ostensible creixement d'alumnes d'altres districtes de la ciutat.

L'escola Joan Pelegrí forma part de la Fundació Cultura Hostafrancs i neix del Centre
Montserrat-Xavier impulsat des de la parròquia del barri el 1904 com un centre d'esbarjo i
catequesi. El 1919 es va fundar l'Ateneu Montserrat que promovia la formació de joves i
adults a través de classes nocturnes. Va ser l'any 1931 quan el centre Montserrat-Xavier va

passar a denominar-se Centre Cultural i Recreatiu Hostafrancs. Ja l'any 1940 es fundà l'
Escola Tècnica Professional, una escola d'aprenents. A finals del 1976 es van donar els

primers passos per la cessió del patrimoni que fins llavors havia estat de la Companyia de
Jesús. Així, l'any 1984 es va crear la Fundació Cultural Hostafrancs, i deu anys després l'
Escola Montserrat-Xavier i l'Escola Tècnica Professional d'Hostafrancs es fusionaren
creant l'Escola Joan Pelegrí.

El projecte educatiu de l'escola assenyala com a principals eixos de la seva proposta
pedagògica el pluralisme i els valors democràtics, una línia metodològica activa, el català
com a llengua d'aprenentatge, el treball de les llengües estrangeres, la coeducació i la
modal itat de gestió institucional.

lES Pau Claris

L'lES Pau Claris és un centre públic de dues línies en el que s'imparteixen els cursos

d'educació secundària obligatòria i els batxillerats Científicotecnològic, de Ciències de la
Salut i l'Humanístic. La seva situació al barri de Ciutat Vella de Barcelona determina molts
dels seus trets diferenciadors. D'una banda, cal parlar dels aspectes característics del seu
alumnat. Així doncs, d'un total de 250 alumnes, un 72 % és estranger a nivell d'ESO i un
66% si es calcula a nivell d'ESO i batxillerats. Així doncs, en el centre predominen els i les
alumnes dominicans, equatorians, marroquins i xinesos, tot i que hi podem trobar fins a 30
nacionalitats diferents. També val a dir que la seva situació fronterera fa que aquest
alumnat provingui de Casc Antic, Gòtic i Eixample; el nivell sòcioeconòmic de les famílies
dels i les alumnes és baix. D'altra banda, la seva plantilla està ampliada i el seu claustre

compta amb 31 professionals. Actualment, dirigeix el centre Mercè Miralles.
Es tracta d'un centre jove, de nova creació, que va néixer en el 1995 amb la

implantació de la ESO. Al llarg de la seva història, l'institut ha hagut d'adaptar-se a una

realitat canviant i cada cop més diversa.

D'aquesta manera, la seva proposta educativa destaca per l'atenció a l'alumnat

estranger i als i les alumnes d'incorporació tardana. Des del pla d'acollida fins a

l'organització del centre, passant per totes i cadascuna de les seves pràctiques educatives,
es pretén garantir l'atenció a la diversitat, l'educació integral i les mateixes oportunitats pel
desenvolupament acadèmic i social de tot l'alumnat.

La recollida de dades en cadascun d'aquests centres es va dur a terme a través de

la tècnica de l'entrevista. Per a la detecció, descripció i revisió de les pràctiques morals

que es duen a terme en un centre, hem realitzat i emegistrat entrevistes
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semiestructurades a les direccions i coordinacions de cicle de cadascuna de les escoles.

Aquesta tasca ha suposat aproximadament un total d'entre vint-i-cinc i trenta entrevistes

d'una hora o hora i mitja setmanal, és a dir, uns set mesos de mitjana en cada centre. Tot

i això, cal tenir en compte que al llarg de la investigació, el procés s 'ha anat agilitant i

que, per tant, aquestes dades són aproximades i s'han anat ajustant a mesura que

avançava la recerca. A més, la informació recollida a través de les entrevistes l'hem

complementat amb les dades extretes dels documents institucionals que els centres ens

han anat cedint al llarg del procés.

Resulta doncs, fàcil imaginar la magnitud de la informació recollida a través de la

recerca. Hem de tenir en compte que, d'una banda, els resultats obtinguts a través dels

estudis realitzats en els diferents centres tenen valor propi per cadascun d'aquests.
D'altra banda, el seu conjunt ha permès la definició i elaboració d'aspectes diversos al

voltant de la idea de cultura moral dels centres educatius.

Per tal de facilitar la presentació dels resultats, hem decidit explicar tots i cadascun

dels passos del procés de la investigació a través del treball realitzat en un sol centre,

que serviria corn a eix vertebrador de la recerca. Així doncs, en els cinc propers capítols

exposem i comentem els resultats obtinguts en un dels set centres -el CEIP Bellaterra.

Aquest no queda en l'anonimat en el seu tractament individual, però si en relació a les

dades dels altres centres. Serveix així, com a exemple per recórrer tots i cadascun dels

diferents passos de la recerca. De la mateixa manera, també exposem i contrastem

alguns aspectes concrets referents a la resta d'escoles. A més, el conjunt del material

elaborat en cadascun dels centres ha quedat recollit en el CD d'annexes que s'adjunta a

la tesi.

Ja més concretament, el contingut d'aquest apartat de recollida de dades queda
inclòs en el proper capítol, el capítol cinquè de la tesi.

2.2. Elaboració de les dades

Com ja havíem anunciat en el punt anterior, l'aproximació descriptiva de la

cultura moral també inclou l'apartat d'elaboració de les dades. L'objectiu en aquest cas

ha estat tractar, sintetitzar, ordenar i presentar la informació recollida durant el pas

anterior. L'elaboració de les dades ha consistit, en primer lloc, en la descripció i

representació gràfica a través de mapes conceptuals de totes i cadascuna de les
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pràctiques morals de cada centre. Aquesta descripció representa així, una fotografia
acurada de les pràctiques morals i, per tant, de la cultura moral dels centres. En segon

lloc, ha consistit en la classificació de les diferents pràctiques en funció del seu

contingut. Aquest procés ha permès la posada a punt d'un procediment per a la

descripció de la cultura moral. Ens referim a l'elaboració d'un manual d'instruccions

que ha de permetre replicar la descripció de la cultura moral en altres centres.

Per altra banda, l'elaboració i anàlisi de les dades recollides fins el moment ens ha

permès la descripció dels perfils de valors dels centres. Aquesta tasca l'hem dut a terme

a partir del recompte i representació gràfica dels valors que cristal·litzen cadascuna de

les pràctiques morals prèviament descrites en els centres. En definitiva, l'elaboració i

aplicació d'un procediment per a la descripció de perfils de valors de les escoles.

L'apartat d'elaboració de les dades, junt amb el de la recollida de la informació,

constitueixen l'aproximació descriptiva de la cultura moral i es desenvolupa, a

continuació, en els capítols cinquè i sisè de la tesi -els dos primers objectius pràctics de

la recerca, respectivament.

2.3. Anàlisi i avaluació dels mapes conceptuals

Els dos següents apartats, configuren l'aproximació avaluativa de la cultura moral

dels centres educatius. Aquesta aproximació inclou els objectius d'avaluar la cultura

moral dels centres a través de mesures objectives i mesurar i analitzar l'opinió dels i les

mestres sobre la cultura moral. En tots dos casos, la intenció no ha estat comparar els

resultats entre centres, sinó aprofundir en la realitat de cadascuna de les institucions i

dotar-les d'elements per repensar la pròpia pràctica. Així doncs, aquests dos objectius es

desenvolupen a través dels apartats d'anàlisi i avaluació dels mapes conceptuals i de

l'opinió dels i les mestres.

L'apartat d'anàlisi i avaluació dels mapes conceptuals operativitza l'objectiu

pràctic d'avaluar la cultura moral a través de mesures objectives. D'aquesta manera, si

al principi fèiem referència al caràcter qualitatiu de la metodologia de la recerca, és en

aquest punt on la investigació introdueix elements de caire quantitatiu. Podem dir que,

al llarg de la recerca, hem utilitzat una metodologia mixta en la que s'han combinat

aspectes qualitatius i quantitatius. Així, l'estudi dels mapes conceptuals ha permès

avançar en diferents mesures de caire ecològic i objectiu per a l'anàlisi i avaluació de la
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cultura moral. En aquest sentit, l'estudi pretén mesurar qualitats que apunten a

l'educativitat del medi. D'aquesta manera, hem desenvolupat mesures com la varietat, la

repetició, la diversitat i la complexitat, qualitats objectives i indicadores de la riquesa
cultural dels centres educatius.

Tots aquests aspectes han quedat recollits al capítol setè de la tesi.

2.4. Anàlisi i avaluació de l'opinió dels i les mestres

També dintre de l'aproximació d'anàlisi i avaluació de la cultura moral dels

centres educatius, la recerca s'ha concretat sota l'objectiu de mesurar i analitzar l'opinió
dels i les mestres sobre la cultura moral del seu centre.

Aquest anàlisi ha suposat, l'elaboració d'un qüestionari per avaluar l'opinió dels i

les mestres sobre les pràctiques morals que prèviament havien estat descrites i que

configuren la cultura moral del centre educatiu. En aquest cas, hem partit de la hipòtesi

que l'opinió que l'equip docent té respecte les pràctiques que es duen a terme en el

centre influeix directament en la seva motivació i, per tant, en la seva forma d'aplicació.
Així doncs, el qüestionari pretén mesurar d'una banda, el valor atribuït a cada pràctica i,
de l'altra, la satisfacció en l'aplicació de les pràctiques morals. A més, el qüestionari
també permet conèixer les preferències dels i les mestres, és a dir, les pràctiques morals

que aquests consideren més i menys interessants en el seu centre.

Tot el referent al qüestionari i a les mesures subjectives de la cultura moral queden
recollides en el capítol vuitè de la tesi.

2.5. Elaboració i retorn dels resultats

D'aquesta manera, arribem a la quarta i darrera aproximació a la cultura moral

realitzada al llarg de la recerca. Ens referim a l'aproximació referent a la intervenció

pedagògica sobre la cultura moral dels centres educatius. A través d'aquesta es pretén
assolir el cinquè i últim objectiu pràctic de la recerca, el de retornar la informació i

impulsar processos d'avaluació interna als centres. L'aproximació, a més, l'hem dividit

en dos apartats diferents, l'elaboració i retorn dels resultats d'una banda, i la intervenció

pedagògica al centre de l'altra.
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En aquest marc, l'apartat d'elaboració i retorn de la informació ha pretès, en

primer lloc, el buidatge, tractament i presentació al centre de totes les dades recopilades
al llarg de l'estudi. En la pràctica, aquesta tasca ha suposat l'elaboració d'un informe de

format estandarditzat i visual que recull totes i cadascuna de les dades recopilades a

través dels processos d'anàlisi i avaluació previs. L'informe inclou des de les dades

referents a les mesures objectives i de caire objectiu de la cultura moral, fins a les dades

sobre l'opinió que d'ella en tenen els i les mestres i que han estat extretes a través del

qüestionari. En segon lloc, la presentació i retorn dels resultats s'han dut a terme a

través d'un treball a nivell d'equip de coordinació i, posteriorment, de claustre. En

gairebé tots els casos, el treball previ en format de comissió o petit grup ha permès un

primer moment de reflexió conjunta. També un procés de tria i elaboració d'aquells

aspectes més destacats per agilitar el treball posterior a nivell de tot requip docent del

centre.

El desenvolupament del contingut referent a aquest apartat queda recollit, en el

conjunt de la tesi, en la primera part del capítol novè.

2.6. Intervenció pedagògica al centre

L'aproximació que hem iniciat en l'apartat anterior inclou també tot allò que fa

referència a la intervenció pedagògica en els centres fruit de la recerca. És doncs aquest

apartat el que permet comprovar si realment l'estudi realitzat pot resultar un motor i una

eina per iniciar processos d'avaluació interna a les escoles.

En aquest punt, potser el més destacat ha estat la diversitat de possibilitats
observades a través de l'estudi. Així doncs, a partir del mateix treball, hem pogut

comprovar com cada centre ha dut a terme un procés de reflexió, treball conjunt i

avaluació interna diferent, atenent a la pròpia disposició, necessitat i sistema de treball.

Possiblement per això, hem cregut interessant presentar les diferents formes de

concreció en cadascun dels centres.

Els trets metodològics i els resultats sorgits de l'objectiu d'impulsar processos

d'avaluació interna als centres queda recollit, juntament amb el referent a l'apartat

anterior, en el capítol novè.
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2.7. Elaboració final de la recerca

El darrer apartat de la recerca és el de l'elaboració final del document. Aquest fa

referència a la fase que consisteix en recollir tot el treball realitzat al llarg de la

investigació, organitzar la informació i transformar-la en un document que reculli el

conjunt de la recerca.

Ens aquest cas, ens referim doncs, a la tasca d'elaboració final de la tesi, és a dir, a

l'elaboració de l'índex definitiu, l'organització de la informació i, finalment, la redacció

del document. És evident que el resultat d'aquest apartat és el document que tenim entre

mans, el treball de tesi que presentem.

Fins aquí arriba la revisió de les principals fases de la investigació. Com

anunciàvem a l'inici del capítol, aquesta revisió ha servit per destacar els elements i

moments més característics del procés d'investigació. També per tenir-ne una imatge de

conjunt.
En els ClllC següents capítols pretenem desenvolupar els diferents objectius

pràctics de la recerca. Per tots ells hem seguit un mateix guió. Així, en cadascun dels

capítols hem inclòs, en primer lloc, una àmplia formulació de l'objectiu al que ens

estem referint. Després, apareixen els aspectes metodològics característics de cada fase

de la recerca, els resultats extrets a través de l'estudi a l'Escoleta de Bellaterra -com a

exemple del treball realitzat en els diferents centres-, així com també alguns dels

resultats de la resta de centres que serveixen per contrastar i complementar el que fins

aquí hem exposat. Finalment cada capítol incorpora el seu propi apartat de conclusions.
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v. Descripció de la cultura moral

dels centres educatius
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AI llarg d'aquest capítol -juntament amb el següent- s'exposa el que Ja hem

presentat com laproximació descriptiva de la cultura moral. En aquest cas, l'objectiu ha

estat descriure la cultura moral dels centres educatius. Per aprofundir en aquesta tasca

ens hem de remetre al capítol tercer en el que presentàvem la cultura moral com un

sistema de pràctiques que es duen a terme en el centre de manera institucionalitzada.

Ens referim a activitats que encarnen els valors d'un centre ja que donen als seus

membres l'oportunitat de participar-hi de manera directa. I és que descriure la cultura

moral dels centres educatius suposa partir de la pràctica moral com a unitat d'anàlisi de

l'estudi. En aquest sentit, hem optat per realitzar un treball de caire etnogràfic a través

d'estudis de cas que ens permetés conèixer amb profunditat les pràctiques morals de

diferents centres.

La descripció de la cultura moral dels centres educatius ha suposat tres tasques

diferenciades. En primer lloc, la descripció de les pràctiques morals que la conformen.

El treball directe amb professionals dels centres ha servit per detectar i definir amb

detall les pràctiques que es duen a terme a les seves escoles. Ha estat necessari

determinar els principals elements a analitzar en cada pràctica. La recerca d'un format

de representació gràfica que agilités el procés de descripció de les pràctiques i les

presentés de manera clara i visual també ha estat una tasca a realitzar en aquest pas de la

recerca. En segon lloc, hem dut a terme la descripció de la cultura moral dels centres

educatius pròpiament. El descobriment de pràctiques morals diferents entre elles ha fet

sorgir la necessitat de classificar-les segons diferents blocs i apartats de contingut.

Finalment, el treball realitzat en la descripció de la cultura moral dels diferents centres

ha permès la sistematització d'un procediment de descripció de la cultura moral.

Aquest aporta la possibilitat de replicar l'estudi en un futur i en altres centres.
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A continuació, presentem els principals elements d'aquesta fase de la recerca.

Primer, els aspectes metodològics per a la descripció de les pràctiques i la cultura

morals. Just després, els diversos resultats obtinguts en relació a aquest objectiu de la

recerca. Finalment, un apartat que presenta les conclusions a les que hem arribat en

relació a la descripció de la cultura moral dels centres educatius.

1. Aspectes metodològics

Els principals elements metodològics que hem utilitzat al llarg de la recerca han

estat l'entrevista i els mapes conceptuals. L'entrevista ha estat la tècnica de recollida de

dades fonamental del treball de camp que hem realitzat. Els mapes conceptuals han

servit per emegistrar el conjunt de la informació recopilada.

1.1. Recollida de dades: l'entrevista

La tècnica de l'entrevista

En aquest apartat pretenem sintetitzar els trets característics de l'entrevista dintre

del procés d'investigació. Per fer-ho, primer, revisarem els aspectes definitoris i els

elements fonamentals en la seva planificació i desenvolupament; apuntarem també els

sistemes de validació de la informació de l'entrevista i els atributs personals que

l'entrevistador ha de cultivar a l'hora de posar en marxa aquesta tècnica de recollida de

dades. Immediatament després, passarem a veure quin ha estat el seu paper en el conjunt
de la recerca que aquí presentem.

Definició de l'entrevista

L'entrevista és una tècnica de recollida de dades qualitativa, característica de la

metodologia etnogràfica. Consisteix en una trobada cara a cara i un intercanvi oral

dirigits a la comprensió d'aspectes i situacions diverses de la realitat que es descriuen i

interpreten a través de les pròpies paraules de l'entrevistat o entrevistada.' S'acostuma a

utilitzar com a part i complement de l'observació participant així com també en aquelles

1
TAYLOR, S. 1. i BODGAN, R.: La iniroducctàn a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona,

Paidós, 1984, p. 100-132.
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ocasions en les que resulta ser l'única manera d'apropar-se a la realitat a investigar.

Aquest pot ser el cas de qüestions no directament observables o de circumstàncies

ocorregudes amb anterioritat al moment de la investigació. D'aquesta manera,

l'entrevista consisteix en una oportunitat per acostar-nos, preguntar, empatitzar i

compartir amb l'entrevistat o entrevistada temes pròxims al nucli de la recerca. Alhora

permet copsar allò que les persones implicades esperen de la investigació, recollir

informació que després podrà ser utilitzada per a la seva planificació i comprendre el

context en el que es desenvolupa l'estudi. L'entrevista però, també representa "un mitjà

per fer que les coses succeeixin'Ò és a dir, fer conscients qüestions que, en la pràctica,

poden quedar camuflades o sense identificar, fins i tot pels seus propis protagonistes. Es

tracta. d'un instrument gairebé d'excavació que permet aprofundir en una realitat que

possiblement seria difícil investigar d'una altra manera. Així, les entrevistes

etnogràfiques es caracteritzen per suposar un intens exercici de sondeig.' Les entrevistes

en profunditat impliquen intrínsecament el fet de preguntar, cercar detalls, demanar

aclariments i, d'aquesta manera, penetrar cada cop més en la comprensió de la realitat a

investigar.
Les entrevistes poden ser més o menys estructurades segons ho requereixin els

objectius de la recerca. Aquest tret està directament relacionat amb el caràcter

preestablert de les preguntes i la possibilitat que es dóna al'entrevistat de contestar

entre un nombre més o menys limitat de categories de resposta." Val a dir però, que les

entrevistes etnogràfiques o en profunditat es caracteritzen per la seva obertura i

flexibilitat. En aquest cas, el guió que permet orientar-les ha de ser concebut, no com un

protocol estructurat, sinó com un instrument que assenyala aquelles àrees en les que

l'investigador vol aprofundir a través de la recerca.

Planificació de l'entrevista

Són molts els elements que cal identificar a l'hora de planificar l'entrevista. La

durada de cada sessió, el nombre de sessions necessàries i l'escenari de l'entrevista, en

són alguns exemples. En aquest cas però, volem destacar tres aspectes a tenir en

2 WOODS, P.: La escuela por dentro. La etnografia en la investigaciàn educativa. Barcelona, Paidós,
1987, p. 77.
3 TAYLOR, S. J. i BODGAN, R., op. cit., p. 123-125.
4 Patton diferencia entre quatre tipus d'entrevista -i els seus avantatges i inconvenients- sota el criteri
d'estructura a PATTON, M.Q.: How to use qualitative methods in evaluation. California, Sage, 1987, p.
108-143.
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compte: els objectius de l'entrevista, el mostratge de persones que s'han d'entrevistar i

les preguntes que s'utilitzaran al llarg de I'entrevista.' Planificar l'entrevista significa,
en primer lloc, ajustar-se als objectius de la investigació. Sempre que sigui possible, cal

que aquests siguin el màxim de clars i delimitats a fi que l'entrevista o entrevistes

permetin el seu assoliment. També resulta important, sobretot a l'inici de la

investigació, presentar els objectius a les persones que s'ha d'entrevistar; possiblement

però, aquesta serà una tasca que s'haurà de repetir en més d'una ocasió al llarg del

procés. Per això acostuma a ser útil que l'investigador es prepari una breu presentació

en la que plantegi els motius i intencions de la investigació; el respecte i l'anonimat que

mereix qualsevol persona, centre o entitat per la seva participació en la recerca: la

possibilitat de donar la paraula final en qualsevol dels usos que es puguin fer de la

informació recollida; la participació en els beneficis que puguin derivar-se d'aquesta; i,

finalment, la pròpia logística de les entrevistes.6 En aquest darrer punt, és important que
es doni a l'entrevistat o entrevistada l'oportunitat d'escollir el lloc i el moment de la

trobada.

Pel que fa al mostratge de persones a entrevistar, l'entrevista pot ser individual,
en grup o amb diversos grups alhora; a més, es pot optar entre el mostratge aleatori i el

d'opinió. En el mostratge aleatori s'escullen els subjectes a entrevistar a l'atzar,

procurant però que siguin el màxim de representatius envers el tema que es pretén
estudiar. En el mostratge d'opinió l'investigador tria els subjectes a entrevistar perque

els considera el que s'ha anomenat "informants clau", és a dir, experts en el tema o

figures particularment interessants per la seva experiència en el nucli de la investigació.
Els informants clau són individus que, d'una banda, tenen accés a la informació, són

"coneixedors dels ideals culturals del grup
,,7 i posseeixen les capacitats comunicatives

que han de facilitar la tasca de l'investigador. D'altra banda, també són subjectes
reflexius i disposats a cooperar directament en la investigació.f En definitiva, els

informants clau es converteixen en fonts primàries d'informació al llarg de la recerca,

autèntics padrins i assistents per a l'investigador o investigadora.

5
A l'hora d'explicar els principals elements de la planificació i el desenvolupament de l'entrevista ens

hem inspirat en l'esquema utilitzat a MATEO, J. VIDAL, M. c. (coord.): Mètodes d'investigació en

educació. Barcelona, UOC, 2000, p. 43-54.6
TAYLOR, S. J. i BODGAN, R., op. cit., p.1l2-114.7

GOETZ, J. P. i LECOMPTE, M.: Etnografia y diseño cua/itativo en investigación educativa. Madrid,
Morata, 1988, p. 134.
8Id.
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En relació a la preparació de les preguntes, és necessari que l'investigador tingui
en compte el contingut i naturalesa de les preguntes i l'organització, seqüència i

formulació de les mateixes. D'una banda, preveure el contingut i la naturalesa de les

preguntes que s'utilitzaran al llarg de l'entrevista suposa plantejar-se quin tipus de

qüestions es pretén formular, l'ordre i el nivell de detall. Els etnògrafs no es

restringeixen a una única manera de preguntar; en diferents entrevistes o diferents

moments d'una mateixa entrevista, l'investigador pot usar preguntes directes o

indirectes, obertes o tancades, segons sigui necessari en cada cas." A més, en ocasions, a

l'investigador o investigadora li pot interessar que l'entrevistat conegui prèviament els

temes que es tractaran durant la trobada. En aquest cas, cal donar instruccions el màxim

de clares que li permetin reunir la informació necessària abans de la propera sessió. 10

D'altra banda, l'organització, seqüència i formulació de les preguntes pot influir

directament en el clima que es creï al llarg de l'entrevista i en el posterior assoliment

dels objectius de la mateixa. En quant a l'organització i seqüència, resulta interessant

destinar una primera part de la sessió a introduir l'entrevista, descriure el sistema i les

raons de la selecció de la persona a entrevistar i explicar el funcionament de les

entrevistes -sobretot en el cas que s'hagin de donar diverses al llarg del temps.

A partir d'aquí, s'acostuma a començar l'entrevista per preguntes descriptives, que

ajuden a crear un clima tranquil i acollidor, per avançar i aprofundir en el tema central

que ens ocupa i acabar l'entrevista amb preguntes que permetin recuperar un clima

distès i relaxat. En tot aquest procés és l'entrevistador o entrevistadora el que guia i

orienta l'entrevista. Sense caure en ser massa directiu, és important que l'investigador
controli la situació i no perdi de vista els objectius de la seva recerca. La formulació de

les preguntes també és un altre element fonamental alhora de planificar el

desenvolupament de l'entrevista. Les preguntes es converteixen en el motor i estímul de

la trobada, per tant, la manera de preguntar condiciona la resposta És important doncs,

que les preguntes aconsegueixin traduir a un llenguatge proper al'entrevistat o

entrevistada els objectius de la recerca, el motivin i permetin aprofundir cada cop més

en el nucli de la recerca.
II

9 HAMMERSLEY, M. i ATKINSON, P.: Etnografia. Métodos de investigación. Barcelona, Paidós, 1994,
p. 121-142.
10 BLAXTER, L.; HUGHES, C. i TlGHT, M.: Cómo se hace una investigación. Barcelona, Gedisa, 2000,
p.208-212.
Jl PATTON, M.Q., op. cit., p. 115-134.
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Desenvolupament de l'entrevista

En el desenvolupament de l'entrevista és quan es posen en marxa tots els elements

que s'han descrit per a la seva planificació -els objectius de la recerca, el mostratge i les

preguntes. A més però, destaquen dos aspectes a tenir en compte: la creació d'un clima

cordial i espontani i l'obtenció i l'enregistrament de les respostes.
12

Pel que fa a la creació d'un clima cordial i espontani cal destacar el paper de la

relació que s'estableix entre entrevistador i entrevistat al llarg del procés. L'entrevista

ha de perseguir, des del primer moment, la creació d'un clima agradable i d'empatia que

no incomodi a cap dels participants i que. per contra, motivi i afavoreixi la participació
rica de l'entrevistat. En aquest sentit, és important destacar la importància al procés
d'observació participant que es dóna en paral-lel a l'entrevista. Aquest és el que permet

estar atent al que succeeix en cada situació i orientar les sessions posteriors, la trobada

en si mateixa també dóna informació. Durant el temps de l'entrevista ha de cultivar-se

l'art de l'escolta -mental i física. També és important establir confiança i cooperació,

reciprocitat i intercanvi, mútua acceptació i relacions positives. Tot plegat és el que, a

nivell teòric, diversos autors han anomenat l'establiment del "rapport".
El mode d'obtenció i enregistrament de la informació és l'últim element a tenir en

compte a l'hora de preveure el desenvolupament de l'entrevista. Enregistrar l'entrevista

permet reproduir el que en ella ha transcorregut sense haver de resumir ni interpretar i

aprofundint el màxim en la comprensió del seu contingut. De les diverses maneres

d'enregistrament que existeixen cal destacar-ne, com a més habituals les notes, el casset

i el vídeo. Cadascuna d'elles s'utilitza segons els objectius de la recerca i la relació

establerta entre entrevistador i entrevistat. Prendre notes és un element força generalitzat
en les entrevistes etnogràfiques ja que a l'etnògraf li resulta impossible recordar tot el

que es comenta al llarg d'una entrevista. Aquestes han de ser més exhaustives quan no

van acompanyades de cap altre sistema d'enregistrament, i poden reduir-se a frases i

paraules clau quan es té la possibilitat d'enregistrar l'entrevista amb un casset o una

cinta de vídeo. Així doncs, el magnetòfon permet concentrar-se íntegrament en el procés
de l'entrevista sense haver de memoritzar o prendre notes de tot, la qual cosa no

significa que aquestes hagin de desaparèixer. Les notes preses durant l'enregistrament
poden ajudar a formular i acotar les noves preguntes i a analitzar després el contingut de

l'entrevista. De totes maneres, són moltes les persones a les que pot incomodar algun

12
Id., p. 136-140.
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d'aquests sistemes d'enregistrament, per la qual cosa l'entrevistador o entrevistadora ha

de negociar a priori si és factible la seva utilització. En aquest sentit, sempre és

preferible no fer-ho abans de provocar interferències o generar informacions

distorsionades. Finalment, acostuma a ser interessant transcriure l'entrevista

enregistrada alhora d'analitzar la informació recollida. Cal però, que l'investigador -en

tots casos, el millor transcriptor de les entrevistes- valori la necessitat de transcriure tota

l'entrevista. És aconsellable que primer l'escolti, en faci un índex i, finalment,

transcrigui únicament allò que realment li interessa.

Validació de les dades

Una de les principals dificultats davant de lentrevista com a tècnica de recollida

d'informació és la validació de les dades. No hem d'oblidar que en la investigació

qualitativa el tema de la veritat és complex. En referència a aquesta dificultat diferents

autors proposen no conformar-se amb una única trobada amb l'entrevistat o

entrevistada. Amb el pas del temps i la possibilitat de dur a terme vàries entrevistes es

va coneixent el context que es pretén estudiar, fet que permet comprendre i discernir

millor entre les seves intervencions. Els"controls creuats" 13 per veure la coherència en

els relats de l'entrevistat al llarg del temps i la triangulació de la informació a través

d'entrevistes amb diferents persones també són dos estratègies a tenir en compte,

sempre que aquestes no atemptin contra la confidencialitat de l'entrevistat. A més,

l'entrevistador o entrevistadora ha d'estar atent i controlar la influència de les seves

pròpies percepcions en les interpretacions de la informació recollida al llarg de

l'entrevista. Cal preveure doncs, un mecanisme i un temps perque l'entrevistat validi

allò que l'investigador ha recollit i elaborat. Una de les maneres més habituals de dur a

terme aquest procés és a través de la devolució i revisió del relat a l'informant per la

seva apreciació. Finalment, només cal destacar l'observació com una altra de les vies

amb les que l'entrevistador o entrevistadora compta per tal de validar les dades que ha

recollit al llarg de l'entrevista. Com ja vam anunciar anteriorment, l'entrevista és

pròxima i es dóna en paral·lel a un procés d'observació participant. Observar i estar

atent és una altra manera d'obtenir informació i corroborar les dades recollides. 14

13 TAYLOR, S. J. i BODGAN, R., op. cit., p. 125.
14 WOODS, P., op. cit., p. 95-104.
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Atributs de l'entrevistador o entrevistadora

Abans d'acabar aquest apartat, ens agradaria fer especial esment dels atributs

personals que han de cultivar els etnògrafs que utilitzen les entrevistes com a tècnica de

recollida d'informació. L'etnògraf és un instrument essencial de la investigació, en

quant al rol que desenvolupa, les relacions que estableix i les actituds que posa en joc,

gairebé més que per les tècniques que utilitza.
IS Sota aquest punt de vista, cal destacar

tres elements: la confiança, la curiositat i la naturalitat.16 La creació d'un clima distès,

agradable i de comoditat com a context de l'entrevista passa per establir un cert nivell

de confiança entre entrevistador i entrevistat. L'investigador ha de mostrar una actitud

d'interès, d'escolta activa i de comprensió en la que l'entrevistat no es senti jutjat, rebi

el respecte que es mereix i que li és atorgat i es vegi cada cop més motivat per

expressar-se en llibertat. No es tracta només d'escoltar, sinó també de transmetre ganes i

deixar parlar. En definitiva, això suposa establir una relació de simpatia, solidaritat i

confidencialitat. La confiança i l'harmonia no són, en aquest cas, una qüestió de bones

maneres sinó un element necessari perque la investigació pugui dur-se a terme amb la

profunditat necessària. Sovint els informants estan força preocupats pel caràcter

avaluador de l'observador, es mostren reticents i posen a prova a l'investigador. Per

això, cal donar tanta importància a la creació d'un clima de comoditat i confiança en el

que es faci partícip a l'informant de l'interès de la recerca i se'l predisposi a la

col·laboració. Fer intervenir directament als entrevistats en la investigació és una

manera de crear i mantenir aquest clima de confiança al que ens estem referint.

A més, resulta important que l'investigador cultivi i s'impliqui des d'una

curiositat ben entesa. Aquest ha de mostrar desig de saber, ganes d'escoltar pacientment
i d'explorar amb tacte i discreció però aprofundint cada cop més el nucli del seu estudi.

Donat que el principal objectiu de l'entrevista és arribar a una màxima comprensió de

l'assumpte en qüestió, és important permetre que la gent parli i estar atent a qualsevol
dada que es pugui convertir en informació d'interès per a la recerca. En aquest sentit,

posar atenció en les paraules i les frases clau, en moltes ocasions, es converteix en una

via per penetrar progressivament en un context i una realitat a priori desconeguda.

Finalment, la naturalitat també és una postura o actitud valorada en els

entrevistadors o etnògrafs al llarg d'una recerca. Naturalitat significa, en aquest cas,

15
ARN '.

AL, J.; DEL RINCON, D., 1 LATORRE,
metodologia. Barcelona, Labor, 1994, p. 198-205.16
WOODS, P., op. cit., p. 77-82.

A.: Investigación educativa. Fundamentos y
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espontaneïtat i respecte davant d'una realitat en la que no es vol interferir. És

precisament per això que les entrevistes etnogràfiques acostumen a tenir una estructura

força flexible. D'aquesta manera, faciliten l'expressió amb sinceritat i precisió de

l'entrevistat o entrevistada. No hem d'oblidar, però, que ser natural suposa també certa

prudència, és a dir, abandonar el tradicional rol d'expert alhora d'apropar-se a la realitat

que s'investiga. És important que els seus membres sentin que la presència de

l'investigador no és perifèrica a les preocupacions de l'escola. D'alguna manera, es

tracta de normalitzar la relació que s'estableix a través del treball entre entrevistador i

entrevistat i de saber transmetre la sensació que val la pena relacionar-se amb l'altra

persona.

Aquests són alguns dels atributs que l'entrevistador ha de tenir en compte en el

moment d'iniciar un procés de recerca. Malgrat tots tres són aspectes directament

relacionats amb el caràcter o la personal manera de ser de cadascú, és important que

l'investigador els tingui presents i intenti cultivar-los en la mesura que sigui possible. A

l'igual que la resta d'elements de l'entrevista fins aquí analitzats, també determinen el

valor i eficàcia d'aquesta tècnica de recollida de dades.

Elements de l'entrevista

Planificació - Objectius de l'entrevista
de l'entrevista - Mostratge de persones que s'han d'entrevistar

- Preguntes
Contingut i naturalesa de les preguntes
Organització, seqüència i formulació de les preguntes

Desenvolupament - Creació d'un clima cordial i espontani
de l'entrevista - Obtenció i enregistrament de les respostes
Validació - Controls creuats

de les dades - Triangulació
- Devolució i revisió del relat a l'informant
- Observació

Atributs de - Confiança
l'entrevistador o - Curiositat
entrevistadora - Naturalitat

Aplicació de l'entrevista en la recerca

Un cop revisats els aspectes definitoris de l'entrevista dintre de la recerca

etnogràfica, passem ara a sintetitzar quin ha estat el procés que hem seguit i l'ús que

n'hem fet al llarg de la investigació. Recordem, que l'estudi s'ha dut a terme en un total
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de set centres i que el que aquí exposem ha estat el procediment comú en les diferents

escoles, així com també alguns aspectes característics de la seva concreció en cadascuna

d'aquestes.

Planificació de les entrevistes

La primera part de la nostra recerca té com un dels elements metodològics
fonamentals l'entrevista. Aquesta ha estat la tècnica de recollida de dades utilitzada en

un estudi que tenia com a primer objectiu descriure la cultura moral dels centres

educatius a través de la descripció i classificació de les seves pràctiques morals. És a

dir, una investigació que pretenia descriure totes i cadascuna de les pràctiques morals

que configuren el funcionament i la dinàmica del centre educatiu. De fet, des de I'inici

l'entrevista ha estat la base del nostre treball, donat que els interessos de la recerca

estaven relativament definits i que aquesta semblava la manera més factible

d'aproximar-nos a una realitat a investigar tan àmplia com singular en cada cas.

Partint d'un pla de treball traçat prèviament i cada cop amb una major experiència,
en cadascun dels centres vam destinar un primer moment a la presa de contacte i

presentació del projecte a les seves direccions. Recordem que, en tots els casos, els

centres havien estat escollits sota els criteris d'accessibilitat o pel fet de ser escoles de

tradició i qualitat pedagògiques reconegudes. Així, amb el primer centre en el que vam

dur a terme el projecte -el CEIP Sant Miquel- fa anys que hi col· laborem directament i

amb els seus professionals mantenim una bona relació. Es reunien tots dos criteris i això

va facilitar molt la nostra tasca, sobretot quan encara no teníem cap mena d'experiència.
En el segon centre, l'Escoleta de Bellaterra, també vam poder comptar amb tots dos

criteris; coneixíem personalment tant al seu director com la forma de treballar en el

centre. A partir del tercer però, vam contactar a través de la inspecció educativa; aquests
eren centres amb una tradició pedagògica reconeguda i que, a més, podien mostrar-se

sensibles al tema que estàvem treballant. D'aquesta manera, vam establir les primeres
relacions amb l'escola Thau i el centre Joan Pelegrí, ambdues amb les etapes d'infantil i

primària i la de secundària considerades de manera diferenciada. Finalment, també vam

tenir l'oportunitat de dur a terme el projecte a l'lES Pau Claris, de característiques molt

diferents als centres fins aquí mencionats. En aquest cas, el fet d'haver participat en un
mateix projecte amb alguns dels seus professionals ens va facilitar el coneixement de la

seva tasca pedagògica i la posada en marxa de l'estudi un temps després. Tot i que en el
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conjunt dels centres, hi podem trobar escoles de característiques diverses -públiques,

privades i concertades o de primària i de secundària-, no hem d'oblidar que aquest ha

estat un estudi de casos i que, per tant, la intenció no va ser mai analitzar una mostra

representativa de centres.

Els primers contactes amb els centres es van dur a terme amb les seves direccions,
habitualment a través d'una entrevista prèviament concertada per telèfon. Aquesta

sempre tenia com a objectiu presentar el projecte i oferir la possibilitat de posar-lo en

marxa al centre. Era important establir i deixar clars, des del primer moment, els

objectius, procediments, limitacions i possibilitats d'ús esbossades per la recerca; a

mesura que anava avançant el temps i que acumulàvem experiència en altres centres,

tots aquests aspectes es podien concretar molt més des d'un principi. Alhora també era

necessari mostrar-nos flexibles; estàvem interessats en la seva participació en el projecte

i, per tant havíem d'estar disposats a negociar alguns dels aspectes de la

planificació de les entrevistes de cara a facilitar la seva intervenció -sempre que no es

perdessin de vista els objectius de la recerca. Ens referim al nombre i identitat de les

persones que havien de participar en el treball, el lloc i l'horari de les entrevistes o el

sistema d'enregistrament de les dades. El que demanàvem era un procés d'entrevistes

setmanals d'hora o hora i mitja llarg en el temps -calculàvem un mínim de mig any- i,

per tant, calia que l'escola es sentís còmode amb la proposta des de l'inici. La veritat és

que, des del primer moment i en tots els casos, vam ser molt ben acollits -tant

personalment com pel que fa al projecte d'investigació que proposàvem. Tot plegat, va

facilitar i beneficiar el procés de la recerca que poc després començaria. A continuació,

adjuntem un quadre amb el nombre d'entrevistes i temps destinat a aquestes en

cadascun dels centres.
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Centres Nombre entrevistes Temps destinat
CEIP Sant Miquel 32 9 mesos

CEIP Escola Bellaterra 26 7 mesos

Escola Thau d'educació infantil i primària" 32 8,5 mesos

Escola Thau d'ESO
Escola Joan Pelegrí d'educació infantil i 25 7 mesos

primària
Escola Joan Pelegrí d'ESO 20 7 mesos

lES Pau Claris 22 8 mesos

En tots els casos, el mostratge de persones a entrevistar va ser fonamentalment un

mostratge d'opinió. Partíem de la idea que la direcció podia ser un informant clau en

quant a coneixedora i posseïdora d'una visió global dels diferents àmbits de l'escola. El

primer contacte amb el centre el vam realitzar a través de la direcció -menys en el cas

de l'escola Joan Pelegrí que es va fer a través de la coordinació d'ES�. De totes

maneres, sempre vam estar oberts a obrir les entrevistes a altres professionals dels

centres. També vam considerar que les coordinacions de cicle podien ser figures
interessants a l'hora de descriure el detall de les pràctiques morals en cadascun dels

cicles i cursos. Malgrat tot, va ser cada centre el que podia decidir qui hi participaria
directament. A nivell pràctic, gairebé tot el procés d'entrevistes es va centrar en la

figura dels directors i directores, tot i que les coordinacions van col-laborar en referència

a les concrecions de les dinàmiques pedagògiques. Només en un dels casos -l'escola

Joan Pelegrí d'ESO- el procés d'entrevistes va quedar molt més repartit entre els

diferents professionals del centre i vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a gran nombre

de persones segons el tema a treballar en cada cas.

Desenvolupament de les entrevistes

A partir d'aquest moment vam iniciar pròpiament el desenvolupament de les

entrevistes. Les dues primeres entrevistes acostumaven a tenir un format força diferent a

la resta. Davant de l'objectiu de descriure totes i cadascuna de les pràctiques morals que

es duien a terme en el centre, les primeres trobades consistien en un "brainstorming"
inicial que pretenia detectar-les i elaborar un llistat provisional amb les mateixes.

Aquesta primera llista seria la que ens serviria per organitzar les trobades posteriors. En

17
En el cas de l'escola Thau, el procés de les entrevistes es va dur a terme conjuntament pel que fa a les

etapes d'educació infantil i primària i la de secundària; l'informant clau va ser la direcció general del
centre. Es per això que, en el present quadre el nombre d'entrevistes i el temps destinat en ambdós casos

apareixen com una única dada.
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realitat aquest va ser un procés que es va repetir en tots els casos després que l'estudi al

CEIP Sant Miquel de Cornellà servís per establir alguns instruments per a la descripció i

organització de les pràctiques morals.l" A més de certa experiència i entrenament en la

tècnica de l'entrevista, aquest primer estudi va fer possibles algunes eines que ens

havien d'orientar i facilitar la tasca de detecció i descripció de les pràctiques de valor

del centre. En els següents estudis, es va anar consolidant aquesta classificació que

determinava els diferents àmbits en els quals havíem de buscar i podíem trobar

pràctiques de valor en un centre educatiu. 19 Així, vam destinar les primeres entrevistes a

fer conscients, detectar i llistar totes i cadascuna de les activitats del centre que,

responent a la idea de pràctica moral, feien referència a algun dels àmbits prèviament

delimitats. Aquest llistat però, havia de quedar obert fins el final de l'estudi. El propi

procés de la recerca faria que, posteriorment -i durant les entrevistes següents-, aquest

llistat s'anés ampliant, enriquint, modificant i, fins i tot, simplificant en aquells casos

que era necessari alhora que es prenia consciència de la realitat del propi centre. A

mesura que cadascun dels centres s'implicava en el projecte, vam poder detectar un

procés de presa de consciència de la realitat de l'escola per part dels seus professionals.
En algun dels casos aquest procés va ser flagrant i va suposar un exercici d'aterrar a la

realitat molt superior al que en un principi havíem pogut imaginar. La figura d'algú que

pregunta tota mena de detalls de com i per què es duen a terme certes pràctiques a

l'escola es converteix en una excusa i un moment privilegiat per adonar-se de la

quantitat i la qualitat de les coses que es fan en una escola. De la mateixa manera, també

representa un espai per qüestionar-se si aquestes són realment com un espera o desitjaria
o simplement són com són.

Un cop elaborada aquesta llista provisional de pràctiques morals, s'iniciava el

procés de recollida de dades a través de les quals es pretenia la descripció detallada de

totes elles. Aquesta consistia en un conjunt d'entrevistes semiestructurades en les que,

18 Val a dir que en el CEIP Sant Miquel, pel fet de ser el primer, es va dur a terme un procés molt més
llarg i costós. Quan vam començar el projecte no comptàvem amb instruments per a la descripció i

organització de les pràctiques morals. De fet, en la primera part de l'estudi en aquest centre vam usar un

format diferent a la resta. Tot i que posteriorment es va reformular, la primera organització de les

pràctiques morals no era la que ha resultat la defmitiva, i la seva descripció es va dur a terme a mode de

redacció. D'aquesta primera part de la recerca va sorgir la publicació del centre, EQUIP DE MESTRES
DE L'ESCOLA SANT MIQUEL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT: Aprendre a conviure. Barcelona,
Romanyà i Valls S.A., 2000.
19 L'organització dels diferents blocs i apartats en els que es classifiquen les pràctiques morals d'un
centre representa un dels resultats obtinguts en aquest primer objectiu de la recerca. Més endavant, en

aquest mateix capítol, s'explica el seu procés d'elaboració i apareix descrit com un dels resultats de la

tesi.
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seguint l'ordre establert pel brainstorming inicial, s'intentava aprofundir en cadascuna

de les pràctiques. També durant la primera experiència dintre del projecte, havíem pogut

construir un guió més o menys estàndard que després ens serviria per a la descripció
acurada de cadascuna de les pràctiques morals.r" Tot i que el procediment a dur a terme

era el mateix en tots els centres, la concreció i resultats a cada escola eren diferents

atenent a les pràctiques morals prèviament detectades. A banda de descriure la cultura

moral d'un centre educatiu en concret, la recerca també pretenia posar a punt un

procediment que permetés replicar l'estudi en altres centres i respectar la seva

particularitat en cada cas. A més, el propi procés de les entrevistes afavoria que els seus

participants fossin cada vegada més conscients del sentit i contingut de la recerca.

Aquest fet permetia agilitar cada cop més les entrevistes i no perdre de vista cap

element que pogués ser d'interès per a la investigació. Ens referim a un procés
d'acoblament entre investigador i informants pel que fa a la metodologia de treball i el

contingut de les entrevistes, fet que creiem que va ser possible al tractar-se d'un procés
amb una certa durada en el temps i una progressiva implicació d'ambdues parts.

Considerem que la implicació mútua a la que ens hem referit ha estat fruit del

clima d'acollida i confiança establert a través del propi procés de la investigació. A

continuació, volem destacar alguns dels elements que van fer possible la creació

d'aquest clima en cadascun dels casos. D'una banda, la bona disposició del centres i les

seves direccions -sempre satisfactòria malgrat concretada de manera diferent en cada

centre. En tots ells van confiar en nosaltres i ens van obrir les seves portes molt

amablement des del primer moment. D'altra banda, l'intent d'investigar en els centres

des d'una mirada sensible, respectuosa i prudent per part nostra; d'atansar-nos a la

realitat amb ulls curiosos, no com a experts o avaluadors externs sinó sempre com a

simples aprenents. Finalment, i possiblement fruit de l'anterior, el fet d'haver compartit
un procés d'aprenentatge mutu a través del qual hem pogut construir les possibilitats i

descobrir les limitacions de la recerca, atenent a les propostes i demandes que sorgien
en els diferents centres al llarg de la investigació. Tenir l'oportunitat d'aterrar a la

realitat i aproximar-nos cada vegada des d'una major profunditat a la cultura del centre

han estat elements clau a l 'hora de construir el concepte de cultura moral dels centres

educatius.

20
Les característiques i elements definitoris d'una pràctica són, també, un altre dels resultats d'aquest

primer objectiu de la recerca.
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Productes de les entrevistes i reflexions

Pel que fa a l'enregistrament i validació de la informació, durant les entrevistes,
ens vam dedicar a prendre notes que havien de permetre la posterior descripció de les

pràctiques morals. A més, vam intentar mantenir una actitud d'observació i estar atents

davant la coherència del discurs de l'informant al llarg de les diferents trobades. Donat

el volum d'informació de cada entrevista, sovint al llarg de les sessions només podíem
anotar paraules o frases clau que després, en sortir de l'escola, ens permetien recordar i

anotar una idea a destacar a l'hora de descriure cada pràctica moral. Tot i això, des d'un

primer moment, es negociava la possibilitat d'enregistrar les entrevistes amb un

magnetòfon, per tal de no perdre cap informació d'interès que es donés durant aquestes.

La idea no era guardar les cintes enregistrades sino regravar-les un cop escoltades i

havent elaborat la definició de les pràctiques que contenien. En aquest sentit, no vam

tenir cap problema per part dels entrevistats i els enregistraments es van convertir en un

suport a les notes preses durant l'entrevista. De la mateixa manera, també van ser un

element de suport els documents institucionals, les fotografies del centre o, fins i tot, la

invitació a observar i participar directament en alguna de les activitats de l'escola que,

d'una manera o una altra, es va donar en cadascun dels centres.

Com a investigadors novells, l'entrada en el camp, la posada en marxa del procés
de recerca i l'oportunitat de conèixer realitats diverses també ens ha posat a prova i ha

suposat un qüestionament envers els nostres propis atributs com a etnògrafs. Després
del procés dut a terme, hem de dir que la confiança, la curiositat i la naturalitat són,

sense dubte, algunes de les principals qualitats que han de desenvolupar-se en una

investigació que, com la que aquí estem presentant, suposa l'entrada i relació directe

amb una institució i els seus membres. De totes maneres, ens agradaria assenyalar

particularment la idea de confiança, no tant com a atribut sino com a producte del propi

procés. En aquest sentit, considerem que, després d'haver recorregut set centres

diferents, la sorpresa ha estat molt agradable. I és que, en la seva posada en marxa, el

procés de les entrevistes ha suposat, pels informants, un temps en el que parar l'activitat

diària, reflexionar en veu alta i compartir amb algú extern al centre preocupacions,

projectes i maneres de veure l'escola i l'educació. D'aquesta manera, com a

investigadors, vam anar passant d'una posició externa als centres a una figura d'escolta

activa que convidava a sincerar-se de manera informal i oberta.
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Després d'un nombre d'entrevistes com els que aquí hem anunciat, és fàcil

imaginar la magnitud d'informació recollida al llarg del procés de la recerca en

cadascun dels centres. Val a dir però que, en comptes d'acumular-la fins a la sortida del

camp, aquesta s'anava elaborant en paral-lel al propi procés de recollida de dades. Tal i

com explicarem en el següent apartat, cadascuna de les pràctiques morals descrites al

llarg del procés d'entrevistes vam representar-la gràficament a través d'un mapa

conceptual. L'elaboració, revisió i correcció de tots i cadascun dels mapes conceptuals

són els elements fonamentals del següent pas metodològic de la recerca que, a més, va

suposar la validació de la informació recollida a través de les entrevistes.

1.2. Representació de la informació: els mapes conceptuals

La tècnica dels mapes conceptuals

Si hem assenyalat l'entrevista com la principal tècnica de recollida de dades en

aquesta primera part de la recerca, a continuació volem destacar el paper dels mapes

conceptuals per a la representació de la informació recopilada. Tal i com hem fet a

l'apartat anterior, revisarem els aspectes definitoris dels mapes conceptuals, els seus

principals elements, el procés d'elaboració i trets característics i les possibles

aplicacions que ofereiexen. Just després, intentarem sintetitzar el paper dels mapes

conceptuals en una recerca que té com a primer objectiu descriure la cultura moral dels

centres educatius, així com també algun dels elements que han caracteritzat el seu

procés d'elaboració. Cal destacar que, en el si de la nostra recerca, la utilització de

mapes conceptuals és alhora un aspecte del procés metodològic i una de les seves

principals aportacions.
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Definició dels mapes conceptuals
Els mapes conceptuals són una tècnica cognitiva amb origen en els treballs que, a

principis dels anys 70, van dur a terme Joseph Novak i els seus col-laboradors de la

Universitat de Cornell per tal de enregistrar el coneixement dels i les alumnes abans i

després d'un procés instructiu?! Aquesta suposa l'aplicació de la teoria de

l'aprenentatge significatiu d'Ausubel centrada en l'alumne, que assenyala la seva

activitat constructiva en el procés d'aprenentatge, que no es conforma amb la repetició
memorística de la informació i que pretén el desenvolupament harmònic de totes les

dimensions de la persona. En termes generals, el mapa conceptual és una tècnica de

síntesi, organització i representació del coneixement que promou i tradueix I'estructura

de les idees davant d'un contingut determinat. Permet reparar en l'essencial del tema,

així com també mostrar la manera com està recollit el coneixement en la nostra ment.22

Novak defineix els mapes conceptuals com una estratègia, un mètode i un recurs

esquemàtic. Una estratègia que permet als educadors organitzar els continguts i

materials a treballar a l'aula i que ha de facilitar l'aprenentatge significatiu del contingut

conceptual dels i les alumnes.v' Un mètode ja que, en l'elaboració dels mapes

conceptuals, l'alumnat avança en la negociació i comprensió del significat de l'objecte

d'aprenentatge." I també un recurs esquemàtic perque permet sintetitzar un conjunt
d'informació i significats conceptuals en una estructura de proposicions i representar les

relacions significatives entre els conceptes del contingut a aprendre i del coneixement

del subjecte.r" En definitiva, es tracta d'un sistema de representació visual i gràfica a

través de la combinació de lletres i símbols que plasma la informació de manera arbòria

al voltant d'una idea central.i"

Alguns autors han emfatitzat en la diferència entre el mapa mental o cognitiu i el

mapa conceptual.v' El primer, inventat per Tony Buzan -expert en cervell i

21 NOVAK, J. D. i GOWIN, D. B.: Aprendiendo a aprender. Barcelona, Martínez Roca, 1988 i NOVAK,
J. D.: Conocimiento y aprendizaje: los mapas conceptuales como herramientas facilitadoras para
escuelas y empresas. Madrid, Alianza editorial, 1988, són algunes de les obres més reconegudes de
l'autor. En totes dues aprofundeix en les possibilitats dels mapes conceptuals i els diagrames UVE que
tenen el seu origen en les investigacions de Gowin.
22 ESCAÑO, J. i GIL de la SERNA, M.: "Los mapas conceptuales. Un recurso para ser feliz" a Aula de
Innovaciàn Educativa, 1999,78, p.48-53.
23 NOVAK, 1. D. i GOWIN, D. B., op. cit, p. 19.
24Id.
25 Id., p. 33.
26 HERNANDEZ PINA, F.: "El mapa conceptual como modelo de organización gràfica" a Bordón, 1992,
44 (3), p. 259-264.
27 Es coneixen sota els noms de Mind Maps i Conceptual Maps, respectivament.
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aprenentatge-, és considerat com la representació que una persona té sobre un

determinat coneixement i destaca un únic concepte nucli o principal. 28 El segon -el

mapa conceptual-, malgrat també es tracta d'una representació personal que es

construeix des de la subjectivitat i els coneixements previs de la persona, exigeix que es

mantingui la lògica de la matèria a treballar i pot incloure diversos conceptes.i"

Elements dels mapes conceptuals
D'acord amb la definició del propi Novak, els mapes conceptuals estan formats

per tres elements diferents: el concepte, la proposició i les "paraules-enllaç'v''' Els

conceptes són aquells termes que designen objectes que existeixen i es poden observar i

fets que succeeixen o es poden provocar. Són les imatges mentals amb les que

expressem objectes i successos regulars. Per tant, malgrat pretenen representar realitats

que existeixen per si mateixes, es converteixen en imatges mentals que combinen

elements comuns i significats idiosincràtics per a cada individu. Els mapes també donen

la possibilitat d'incloure noms propis o exemples, és a dir, concrecions d'aquests

conceptes. En aquest cas, el que es designa no és una regularitat sino una singularitat.
La proposició és una unitat semàntica en la que dos o més conceptes s'uneixen a

través de les "paraules-enllaç". Aquestes ja no serveixen simplement per anomenar sino

que adquireixen el valor d'expressar una veritat a l'afirmar o negar quelcom relacionat

amb un concepte.

Finalment, les "paraules-enllaç" són aquelles que uneixen diferents conceptes i

estableixen les relacions existents entre aquests. Les paraules enllaç no provoquen

imatges mentals.

Revisats els seus elements, podem dir que el mapa conceptual és la representació
d'un conjunt de conceptes que, emmarcats de manera gràfica, es relacionen a través de

paraules que els enllacen de manera significativa. A continuació, adjuntem un exemple
de mapa conceptual que permet distingir-ne els diferents elements. Aquest té la

particularitat de recollir els aspectes fonamentals d'un bon mapa conceptual."

28 •

HERNANDEZ PINA, F., op. cit, p. 260.
29
NOVAK, I. D. i GOWIN, D. B., op. cit, p. 168.30
NOVAK .

, I.D., op. CIt., p. 42.
31Id., p. 54.
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Elaboració i característiques dels mapes conceptuals

Els passos que cal dur a terme per a l'elaboració d'un mapa conceptual són: la

selecció de la informació, l'organització i l'establiment de les relacions pertinents. La

selecció de la informació passa per identificar la pregunta que volem respondre amb el

mapa conceptual i triar els conceptes clau i representatius del tema a treballar.

L'organització suposa la seva ordenació de manera jeràrquica. L'establiment de les

relacions entre conceptes dintre d'un mapa conceptual significa unir els diferents

conceptes amb línies i sagetes acompanyades de "paraules-enllaç" que han de permetre

explicar i comprendre millor el tema que s'està tractant. Finalment, hem de preveure un

temps per a la possible modificació de l'estructura del mapa, per a afegir, treure o
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canviar conceptes dintre d'aquest. La pròpia elaboració del mapa conceptual és un

procés d'aprenentatge per la qual cosa aquest ha de mostrar-se sempre flexible i obert.32

El procés d'elaboració dels mapes conceptuals posa de relleu les principals
característiques d'aquesta tècnica cognitiva. A continuació però, pretenem exposar-les

de manera sistemàtica per tal de fer-les més comprensibles. Les condicions pròpies del

mapa conceptual són la jerarquització, la selecció i l'impacte visual.33 En primer lloc,

ens referim a la jerarquització de la informació tenint en compte que, en els mapes

conceptuals, els conceptes s'hi troben organitzats a partir del criteri d'inclusió.

D'aquesta manera, els mapes conceptuals suposen relacions subordinades

superordinades entre conceptes, els més inclusius apareixen a la part superior del mapa
incloent la resta per sota.

La segona característica del mapa conceptual és la selecció. Aquesta es refereix al

procés de tria de la informació més important o significativa que suposa qualsevol intent

de síntesi o resum i, per tant, també l'elaboració d'un mapa conceptual. Aquesta tècnica

cognitiva suposa uns límits materials que cal tenir en compte i que es tradueixen en la

necessitat d'haver d'escollir les paraules clau i els principals elements del tema que

s'està treballant i poder prescindir de la resta.

Finalment, cal destacar la tercera i última característica, el que s'ha anomenat

impacte visual. Novak assenyala a través de la seva obra la importància de la

representació visual en els mapes.i" Alguns suggeriments per guanyar impacte visual

són la utilització de majúscules i del-lipses. Ambdós elements permeten un major
contrast entre el contingut i el fons del mapa conceptual.

Possibilitats i aplicacions dels mapes conceptuals
El camp d'aplicació dels mapes conceptuals és molt més ampli que l'àmbit a partir

del qual es van originar. Des de la seva primera aparició, són múltiples i diverses les

32
Aquesta idea respon al principi ausubelià de la "diferenciació progressiva" que estableix que

l'aprenentatge significatiu és un procés continu. En aquest sentit, es posa de relleu la necessitat d'ampliar
el mapa conceptual a través de noves connexions entre els coneixements previs i la nova informació

adquirida. De la mateixa manera, el principi de la "reconciliació integradora" d'Ausubel estableix com

millora l'aprenentatge significatiu en la mesura que una persona aprèn i integra les relacions entre els

conceptes i es fa conscient dels errors comesos. Així doncs, l'elaboració de mapes conceptuals ha de ser

sempre un procés flexible que ha de permetre anar veient aquestes concepcions errònies i avançar cada

cop cap a una major comprensió. Aquesta idea apareix recollida a PÉREZ CABANÍ, M. L.: "Los mapas

c,onceptuales" a Cuadernos de Pedagogia, 1995,237, p. 16-21.3,
ONTORlA, A., (et al.): Mapas conceptua/es: una técnica para aprender. Madrid, Narcea, 2000, p. 37-

39.
34
NOVAK, J. D. i GOWIN, D. B., op. cit, p. 106.
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experiències en les que s'han utilitzat, per la qual cosa podem referir-nos-hi com un

procediment interdisciplinari. A continuació, volem destacar alguns dels seus principals
usos quan es posen al servei dels processos d'ensenyament i aprenentatge i es

converteixen en instruments educatius. Ens referim a la planificació de l'acció docent i

l'afavoriment de la construcció del coneixement. A més, després també ens agradaria

fer referència a la seva aplicació en l'àmbit empresarial.
Dintre del món educatiu, d'una banda, es destaca la seva aplicació en la

planificació de l'acció docent/" En aquesta cas, els mapes conceptuals representen una

eina per a la seqüència dels continguts del currículum i la valoració de la significativitat

lògica dels mateixos. Així, el professor pot utilitzar els mapes conceptuals per

seqüenciar els continguts del currículum -duna matèria o de la part d'una lliçó. És a dir,

per programar i estructurar els continguts i conceptes concrets que vol treballar a l'aula.

Novak exposa que en una bona planificació curricular s'han de triar de 4 a 7 conceptes

clau pel tema d'una disciplinar" A més, els mapes conceptuals també permeten valorar

la significativitat lògica del contingut. Fan possible que pugui conjugar-se l'estructura

lògica de la matèria amb els coneixements previs i els interessos dels que parteixen els i

les alumnes. També que es puguin prendre decisions respecte el valor i la quantitat dels

continguts a treballar.

D'altra banda, els mapes conceptuals també afavoreixen la construcció del

coneixement a través de la representació de la informació; la comprensió, el record i la

recuperació de la mateixa; l'intercanvi de punts de vista; l'avaluació de

coneixements -inicial, formativa i sumativa-; i la reflexió sobre el propi aprenentatge."
En primer lloc, val a dir que els mapes conceptuals afavoreixen la representació de la

informació de manera sintètica i esquemàtica. Així, en moltes ocasions s'utilitzen com a

resums gràfics del que s'ha treballat i/o après, per a l'extracció d'informació o la

preparació d'un tema. Aquests ofereixen la visió de conjunt i alhora de detall necessària

per a la comprensió d'un contingut. Així, el segon element a destacar, és el valor dels

mapes conceptuals per a la comprensió, record i recuperació de la informació. En la

seva elaboració, es dóna a la persona l'oportunitat de trobar o redescobrir el significat
dels conceptes, d'anar traçant el camí des del que coneix fins al que ha de ser el seu

35 Id.,p. 101-112.
'6,
Id., p. 102.

37 Id., p. 33-42. També s'han usat algunes síntesi al respecte a ESCAÑO, J. i GIL de la SERNA, M., op.
cit., p. 51-53; HERNANDEZ PINA, F., op. cit., p. 263-264 i PÉREZ CABANÍ, M. L., op. cit., p. 18.
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objectiu final. A més, també se li permet elaborar una estructura mental que faciliti la

memòria de cert tipus de continguts. L'organització significativa dels conceptes fa

possible una recuperació àgil dels continguts que s'estan utilitzant. Ja en tercer lloc, els

mapes conceptuals també poden suposar l'intercanvi de diferents punts de vista i

convertir-se així en un bon suport pel treball en equipr" D'aquesta manera, la seva

elaboració conjunta a l'aula fa possible la discussió i negociació de significats i el fet de

compartir coneixements. Tots aquests processos alhora poden revertir en el foment del

sentiment de grup. Una altra de les aplicacions més conegudes dels mapes conceptuals
és l'avaluació dels aprenentatges. Aquests desvetllen el coneixement que un alumne té

sobre un tema concret així com també les seves concepcions equivocades al respecte

-avaluació inicial i sumativa. A més, l'elaboració de mapes conceptuals representa un

procés idoni per a la presa de consciència del coneixement que es té sobre lm tema -per

tant, un instrument d'avaluació formativa. En aquest mateix sentit i, en darrer lloc, els

mapes conceptuals es converteixen també en una eina d'interès per a la reflexió sobre el

propi aprenentatge.
Tal i com ja hem anunciat anteriorment, Novak s'ha preocupat també per la

introducció dels mapes conceptuals a l'àmbit empresarialr" L'autor argumenta que, per

a ser eficaç, la direcció empresarial ha d'estar fonamentada en l'ensenyament; d'aquesta
manera equipara el director de l'empresa al professor del centre educatiu.4o La direcció

de l'empresa és el responsable de la creació d'un clima que afavoreixi l'aprenentatge

significatiu i incrementi la sensació "d'estar bé" de l'empleat o la persona que està

aprenent. En aquest context, Novak aporta alguns exemples de la utilització dels mapes

conceptuals a l'àmbit empresarial. Aquests demostren el seu valor alhora de recollir la

comprensió que de l'organització tenen les seves direccions; buscar conjuntament
solucions als problemes de l'organització; compartir projectes entre diferents grups

dintre d'una mateixa institució, facilitant així el treball en equip; i, finalment, avaluar les

capacitats i els coneixements dels empleats per a la seva selecció i promoció, així com

també els interessos i desitjos dels consumidors per a una millor adequació dels

productes.

38
En paraules del propi autor: "Es pot considerar que construir i reconstruir mapes conceptuals i

compartir-los amb els altres constitueix un esforç solidari en l'esport de pensar" a NOVAK, J. D. i

GOWIN, D. B., p.38.
:: NOVAK, J. D., op. cit., p. 147-192.
Id., p. 147.
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Novak incorpora en el seu treball una reflexió sobre el futur de les institucions

educatives i de les organitzacions empresarials. En aquesta, posa èmfasi en la ineludible

necessitat d'incrementar la capacitat d'aprendre significativament. L'objectiu és assolir

una major qualitat de l'educació i un més alt índex de creativitat de la força laboral,
. 41

respectivament.

Elements dels mapes conceptuals
Elements dels Conceptes
mapes conceptuals Proposicions

"Paraules-enllaç"

Elaboració - Elaboració d'un mapa conceptual:
i característiques Selecció de la informació
dels mapes Organització
conceptuals Establiment de relacions

- Característiques dels mapes conceptuals:
Jerarquització
Selecció

Impacte visual
Possibilitats - Planificació de l'acció docent:

i aplicacions dels Seqüència dels continguts del currículum

mapes conceptuals Valoració de la significativitat lògica del contingut
- Construcció del coneixement

Representació de la informació

Comprensió, record i recuperació de la informació
Intercanvi de diferents punts de vista
Avaluació dels aprenentatges
Reflexió sobre el propi aprenentatge

Aplicació dels mapes conceptuals en la recerca

Després de revisar els principals elements teòrics i pràctics del mapa conceptual,
a continuació pretenem sintetitzar el seu paper en el conjunt de la nostra investigació.
Per fer-ho és important tenir present la quantitat d'informació recollida a través de les

entrevistes realitzades i ja comentades en l'apartat anterior. També resulta

imprescindible recordar el primer objectiu de la recerca, descriure la cultura moral del

centre educatiu a través de la descripció i classificació de les seves pràctiques morals.

41
Id., p. 253-282.
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Mapes conceptuals i pràctiques morals

A mesura que avançàvem en la recerca, i davant el conjunt d'informació recollida

a través del procés d'entrevistes, aviat va sorgir la necessitat de buscar una manera

gràfica i visual de representar cadascuna de les pràctiques morals. La descripció
sistemàtica que d'aquestes s'havia dut a terme al primer centre del projecte era un

procés massa llarg i costós per a ser replicat en més ocasions. També oferia menys

possibilitats de les que segurament llavors podíem arribar a plantejar-nos. La proposta

dels mapes conceptuals de Novak suposava alguns avantatges que calia tenir en compte.

D'una banda, agilitava la lectura de grans quantitats d'informació i, de l'altra, permetia

representar-la d'una manera analítica i alhora oferint una visió de conjunt. Tot i que al

llarg de la recerca no podem dir que haguem utilitzat la tècnica dels mapes conceptuals
tal i com la concep aquest autor, si que és cert que vam inspirar-nos-hi a l'hora

d'elaborar un format de descripció i representació que donés resposta a les necessitats

de la investigació. Així, partint de la seva proposta de mapa conceptual, vam treballar

en l'elaboració d'un sistema estàndard que permetés representar i sintetitzar totes

cadascuna de les pràctiques morals que configuren la cultura d'un centre.

En el primer cas, al CEIP Sant Miquel de Cornellà, el procés de descripció

representació de les pràctiques a través de mapes conceptuals va ser posterior a les

entrevistes amb el director. Tal i com ja hem comentat anteriorment, durant aquestes
s'havia elaborat un document escrit per a cada pràctica. Per tant, quan vam decidir

buscar un sistema de representació gràfic la informació ja estava d'alguna manera

elaborada -s'havia seleccionat i organitzat seguint certs criteris. El text assenyalava
clarament el nom, la definició, el sentit i el procés a través del qual es duia a terme la

pràctica. Va ser, a partir d'aquest material que vam començar a fer algunes proves de

síntesi i representació gràfica. El que buscàvem era un format que ens permetés

descriure totes i cadascuna de les pràctiques d'un centre i de la resta de centres en els

que es volgués replicar l'estudi. Cercàvem un sistema de representació que tingués com

a principal característica el fet de ser estàndard, és a dir, vàlida per a representar les

pràctiques morals d'igual manera en tots els casos. A través del procés realitzat en

aquest primer centre vam poder anar elaborant i consolidant aquest format de
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representació.Y Com en el cas de Novak, la nostra proposta incorpora també una sèrie

d'elements d'un mapa conceptual a tenir en compte per a la seva elaboració, són el que

hem anomenat categories. Cada categoria dóna lloc a un dels principals elements d'una

pràctica moral. A més, el format del mapa conceptual que hem elaborat permet

descriure les pràctiques d'un centre educatiu amb aquells trets substancials que la doten

de sentit, així com també amb els aspectes de detall que suposen la seva concreció en

cadascun dels cursos o cicles. De la mateixa manera que en la resta d'elements del

procés metodològic de la tesi, l'elaboració d'aquest mapa conceptual estàndard va

suposar un element de retroalimentació per a les entrevistes posteriors. En definitiva, va

representar una guia fonamental a l'hora d'orientar les entrevistes en els centres que

vam tenir l'oportunitat d'estudiar més endavant.

En aquest moment, resultava necessari fer-nos a mans amb un programa

informàtic que permetés elaborar mapes conceptuals amb un format com el que havíem

ideat de manera àgil i ràpida. Aquesta seria una tasca que hauríem de repetir en moltes

ocasions i resultava poc pràctic pensar de fer-la manualment. Després d'una recerca a

través d'internet, vam localitzar diferents programes dirigits a fer mapes conceptuals, el

Mind Map, el Representation i l'Inspiration.f Un cop analitzades les seves possibilitats,
i després de realitzar diverses proves, vam comprovar que aquest últim podia donar

resposta als requeriments de la nostra recerca. Aconseguir el programa, instal-lar-lo i

conèixer les seves possibilitats i sistema de funcionament van ser les tasques que van

.

d ,44
ocupar-nos Just espres.

En els centres que van venir a continuació el procediment va ser diferent. En

aquests casos ja no vam arribar a redactar el contingut de cada pràctica moral, sinó que

el vam convertir directament en mapes conceptuals que després vam enregistrar
informàticament a través de l'Inspiration. Per a l'elaboració dels mapes conceptuals
dúiem a terme un procés a través del qual, en primer lloc, revisàvem la informació

recollida en les entrevistes a partir de les notes i el magnetòfon. Després, la

seleccionàvem, l'organitzàvem seguint les diferents categories del mapa conceptual

42 El model estàndard de mapa conceptual que vam elaborar per a la descripció de totes i cadascuna de les

pràctiques morals d'un centre representa un dels resultats obtinguts en aquest primer objectiu de la

recerca, més endavant apareix descrit i exemplificat com a tal.
43 Destaca la Concept Mapping Homepage, http://www.to.utwente.nl/user/ismJlanzinglcm_home.htm (6
d'abril de 2000).
44 Val a dir que en aquest sentit vam comptar amb la col-laboració de Begoña Gros i José Luis Rodríguez,
professors del departament de Teoria i Història de l'Educació i experts en el tema de multimèdia educatiu.
També amb el suport d'Eulàlia Murtra, que en aquest moment col· laborava amb ambdós professors.
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estàndard i, finalment, li donàvem format a través del seu enregistrament informàtic.

Juntament amb el fet de ser estàndard, l'impacte visual també és una de les

característiques de la nostra proposta. A més, aquest procés es va dur a terme

paral'lelament s'avançava en el conjunt de les entrevistes. D'aquesta manera, els dubtes

o dèficits d'informació detectats en el moment de la síntesi i representació gràfica eren

resolts a través de noves entrevistes. Aquest fet també permetia que es pogués dur a

terme un procés de retorn, revisió i correcció dels mapes conceptuals ja elaborats; una

pràctica moral no quedava definitivament descrita i representada fins que el centre no

donava el seu vist-i-plau a la nostra proposta. Al finalitzar aquesta fase del projecte,
cada escola obtenia el joc de mapes de totes i cadascuna de les pràctiques morals

detectades i descrites en el seu centre. La quantitat i la varietat de pràctiques descrites en

un sol centre va fer necessària la seva ordenació.

Mapes conceptuals i cultura moral de centre

Com ja hem avançat, un cop descrites i representades gràficament, les pràctiques
morals podien arribar a constituir un feix de mapes conceptuals poc manejables. A més,

no hem de perdre de vista que la recerca partia de l'objectiu de descriure la cultura

moral d'un centre i consideràvem que aquest concepte representava quelcom més que la

simple suma de les seves pràctiques. Per això, des de la realització del primer estudi de

cas, ens vam plantejar la necessitat de posar a punt una classificació que permetés

ordenar-les i dotar al seu conjunt d'un sentit superior a la suma de les mateixes. Vam

escollir un criteri de contingut que pretenia dividir els diferents àmbits d'intervenció en

relació al'educació moral en un centre. En aquest sentit, tampoc partíem de zero,

treballs anteriors dintre del propi grup de recerca ens van servir de fonament." Va ser

així com, durant la posada en marxa del projecte en aquest primer centre, vam anar

elaborant diferents classificacions que es van modificar i consolidar al llarg dels

posteriors estudis en altres centres. La primera classificació suposava la divisió de les

pràctiques en dos grans blocs de contingut. Les posteriors van representar l'ordenació

de les mateixes en diferents apartats que concretaven cadascun d'aquests blocs. La

classificació definitiva va permetre organitzar les pràctiques de cada centre sota un

mateix ordre i així descriure la seva cultura moral. A més, i tal com podrem comprovar

45
PUIG, J. M.: Feina d'educar. Relats sobre el dia a dia d'una escola. Barcelona, Edicions 62, 1999.
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a continuació, aquesta va representar un pas més en la construcció teòrica i pràctica del

concepte de cultura moral.

Com en l'elaboració d'un mapa conceptual estàndard, per a la descripció de les

pràctiques morals, la posada a punt d'aquesta classificació va suposar una important
retroalimentació en el procés de les entrevistes. Després del primer estudi, des de les

primeres entrevistes es partia d'un instrument que permetia agilitar la detecció de les

pràctiques morals en el centre. El propi procés va posar de manifest que, malgrat cada

escola tenia una cultura moral pròpia, l'estructura elaborada servia per a descriure-les

totes i cadascuna d'elles seguint un mateix format.

Val a dir que, si la descripció de les pràctiques morals havia quedat resolta a través

dels mapes conceptuals. vam decidir utilitzar la mateixa tècnica per a la descripció i

representació de la cultura moral del centre educatiu. Per a cadascun dels centres vam

elaborar un mapa conceptual que organitzava les diferents pràctiques morals segons la

classificació estàndard prèviament establerta. Així, el retorn de mapes al centre sempre

es feia precedit i ordenat segons un gràfic que vam anomenar mapa de conjunt de

pràctiques morals d'un centre educatiu. Aquest representava la descripció de la cultura

moral particular de cada escola.46

La representació de les pràctiques i cultura morals a través de la tècnica dels

mapes conceptuals va suposar, en aquesta part de la recerca, un sistema per descriure,

sintetitzar i facilitar la lectura de grans quantitats d'informació recopilada a través de les

entrevistes. En les fases posteriors però, les possibilitats i aplicacions que oferien els

mapes conceptuals es convertirien en la base per investigar altres utilitats del concepte

de cultura moral en els centres educatius.

46 El mapa de conjunt de la cultura moral d'un centre educatiu representa un dels resultats obtinguts en

aquest primer objectiu de la recerca, més endavant apareix descrit i exemplificat com a tal.
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2. Resultats: descripció I representació del sistema de pràctiques
morals

A partir d'aquí presentem els resultats del capítol. Tal i com podrem comprovar

aquests són diversos i recullen des del sistema de representació de les pràctiques morals

fins als criteris per a la descripció de la cultura moral dels centres educatius. A

continuació, apareixen cadascun d'ells de manera detallada.

2.1. Descripció de les pràctiques morals a través de mapes conceptuals

Com ja hem anticipat en apartats anteriors, el primer resultat de la nostra recerca

ha estat la posada a punt d'un procediment per a la descripció sistemàtica de les

diferents pràctiques morals que configuren la cultura d'un centre educatiu. En les

pàgines successives, pretenem revisar alguns dels trets característics de les pràctiques i

presentar els elements dels que estan formats els mapes conceptuals que proposem per a

la seva representació. També adjuntarem alguns exemples de l'aplicació dels mapes

conceptuals a les pràctiques morals.

De la pràctica moral al mapa conceptual

L'aplicació d'algunes de les idees que fonamenten els mapes conceptuals

proposats per Novak han permès l'elaboració d'un sistema propi de descripció de les

pràctiques morals d'un centre educatiu. És a dir, han fet possible posar a punt un

sistema de representació que permet recollir una gran quantitat d'informació de caire

empíric, de manera ràpida i visual. Tal i com ja hem anunciat anteriorment però, el

sistema de representació que ha resultat de la recerca suposa algunes clares diferències

amb la proposta elaborada per l'autor, tenint en compte les pròpies ecxigències de la

recerca. El fet d'introduir majors quantitats de text i no utilitzar les paraules enllaç, així

com també partir d'un esquema estàndard per a la representació de diferents pràctiques
són potser els principals trets diferenciadors.47 Tenint en compte les característiques de

la nostra investigació, considerem que aquestes característiques han contribuït a facilitar

47
Proposem un mateix esquema vàlid per a fer servir en tots els casos, tant dintre d'un mateix centre com

entre diferents escoles.
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la lectura de la informació i les seves posteriors possibilitats d'ús. En aquest punt és

necessari recordar la definició de pràctica moral de la que partíem en el nostre intent de

construir el concepte de cultura moral. Així doncs, aquesta havia estat definida com "un

curs d'aconteixements organitzats i rutinaris que ajuden a enfrontar-se a situacions

morals, que impliquen laparticipació de l'acció humana i de la comunitat, suposen una

acció concertada dels participants, persegueixen objectius i expressen valors, exigeixen
el domini de virtuts i formen el conjunt de la personalitat moral ".48 Els trets que

apareixen en aquesta definició són precisament els que ens han de permetre entendre els

elements del procediment de descripció elaborat a través de la recerca. Si les entrevistes

amb les direccions i altres professionals del centre havien servit per detectar i definir

cadascuna de les pràctiques morals d'un centre, la seva representació a través de mapes

conceptuals permetria sistematitzar-les i operar amb aquestes amb diferents objectius.
A continuació, adjuntem el mapa conceptual corresponent a una de les pràctiques

detectades al CEIP l'Escoleta de Bellaterra, 1'''Assemblea de classe". A mode

d'exemple, ens serveix per reconèixer els trets que identifiquen una pràctica i analitzar

els principals elements d'un mapa conceptual.

48 PUIG, J. M.: Pràcticas morales. Una aproximación a la educacion moral. Barcelona, Paidós, 2003, p.
123-153.
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Elements dels mapes conceptuals

Tot i tractar-se d'un exemple del conjunt de pràctiques descrites en un centre en

concret, el mapa conceptual que acabem de veure recull els principals elements del

sistema de representació elaborat al llarg de la recerca. Presentarem cadascun dels

elements del que hem anomenat mapa tipus d'una pràctica moral. Abans d'aprofundir
en aquests però, adjuntem la seva estructura base i les seves diferents possibilitats en un

únic gràfic. Aquesta ens ha de permetre especificar el sentit i el format de cadascuna de

les seves parts.
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.
Valor 1

TITOL

.
Valor 2

Valor 3

Definició

Davant del mapa tipus, i abans de passar a presentar cadascun dels elements que el

configuren, és el moment de destacar un dels trets fonamentals del procediment per a la

descripció de les pràctiques morals. l és que, malgrat partir d'esquemes preestablerts a

l'hora d'elaborar els mapes conceptuals, aquest també dóna la possibilitat de

caracteritzar cada centre i assenyalar-ne les seves particularitats -tret fonamental en una

recerca que pretén descriure la cultura moral pròpia de cada institució educativa. Així,

durant el procés de descripció ha estat un aspecte fonamental el fet d'atendre a la

percepció de la realitat, les explicacions de la mateixa i el vocabulari utilitzat pels seus

membres.

Ja entrant pròpiament en el contingut i la forma dels mapes conceptuals que hem

elaborat, en primer lloc, cal destacar-ne el títol o nom de la pràctica moral. Aquest és

l'element que encapçala cada mapa conceptual i té com a

tret característic el fet de mantenir-se fidel a la terminologia

I TíTOL
que s'usa i comparteix entre els diferents membres del

centre. Tal i com podem veure en la figura, el títol apareix
en el mapa escrit en majúscula, negreta i dintre d'un quadre
més destacat que la resta.
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A continuació, apareix una breu definició de la

pràctica moral que pretén recollir el sentit i els elements a

tenir en compte per a la seva caracterització: de què es

tracta, en quins cursos es duu a terme o en quin moment de

l'any es realitza. Gràficament, la definició de la pràctica
moral apareix envoltada d'una el-lipse, just per sota del

quadre que li dóna el títol.

Just a partir d'aquest moment és quan el mapa

conceptual s'obre i passa a dividir-se en diferents branques
que hem anomenat categories. Aquestes, de manera

sintètica, recullen la informació més característica en

cadascuna de les pràctiques, els seus elements principals.
Partint de la seva definició, totes les pràctiques morals es

descriuen a través dels mateixos elements: objectius,
valors, procés, contingut i altres àmbits o nuclis que pot suposar algun tipus determinat

de pràctiques. El símbol que anomena cadascuna de les categories apareix en el mapa

conceptual escrit en negreta i dintre d'una el-lipse lleugerament ombrejada. El contingut
concret que respon a cadascuna d'elles però, apareix en quadres senzills. A continuació,

presentarem cada element de manera diferenciada.

La categoria dels objectius, tal i corn indica el seu nom, recull en un mateix calaix

el llistat d'objectius, finalitats i possibles usos de la pràctica moral que es descriu en

cada cas. No es tracta tant d'enumerar els objectius que de forma prescriptiva estan

associats a una pràctica en concret, si és el cas, sino de la seva concreció en el centre i

la manera d'entendre'ls pels seus membres. En aquest sentit, resulta important anotar

objectius de caràcter conscient o inconscient que, al llarg del procés de les entrevistes

s'han pogut detectar. Al tractar-se d'un llistat, els objectius apareixen separats per

diferents guions però emmarcats en un mateix quadre.
Just per sota dels objectius es troba la categoria dels valors. Aquesta representa

l'intent de destacar d'entre un a tres o quatre valors prioritaris per cada pràctica, aquells

que el centre creu que es cristal-litzen a través del seu procés. D'aquesta manera, la

categoria dels valors determina quins són els valors concrets que s'estan encarnant a

través de cada pràctica descrita. Tal i corn podrem comprovar en el següent capítol, la

definició dels valors que desenvolupa cada pràctica no és pas una tasca senzilla. A
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l'igual que els objectius, els valors de cada pràctica apareixen separats per guions dintre

d'un mateix quadre.

. Pas 1

Pas2

. Pas 3

Al costat d'objectius i valors, el mapa de cada pràctica

desplega també una altra categoria, la que fa referència al

procés a través del qual la pràctica es posa en marxa. El

procés delimita els diferents passos o etapes que composen

la realització de cada pràctica i que encarnen els valors ja
esmentats. Podem diferenciar entre el procés simple i el

procés complex, tal i com indiquen les següents figures .

El procés simple és aquell que té un nombre limitat de passos, molt sistematitzats

dintre de la dinàmica del centre. Tal i com pot observar-se en l'exemple gràfic, el procés

simple apareix descrit a través dels seus diferents passos col-locats en sentit vertical. En

aquest cas, el nombre de cadascun dels moments del procés va acompanyat d'una breu

descripció al respecte -en la que s 'hi identifica un únic verb- i enquadrat per separat. El

procés complex es caracteritza perque els seus passos inclouen diverses accions

clarament diferenciades. Per tant, es preveu que cadascun dels seus passos, que es

defineixen de la mateixa manera que en el procés simple, contempli informació diversa:

una seqüència d'accions dintre d'un mateix pas -en format de llista i un únic verb per

acció-; l'explicació més acurada d'algun dels seus passos -representada a través d'una

el-lipse-; les diverses maneres de dur a terme un pas en diferents cursos o cicles

-presentats en quadres separats-; o els elements que el composen -expressats

gràficament cadascun en un quadre propi. A més, algun d'aquests elements pot ser una

pràctica en ella mateixa; en aquest cas, apareix emmarcada en un quadre subratllat. El
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procés complex apareix representat a través dels diferents moments

horitzontal.

A part dels elements fins aquí presentats, algunes pràctiques morals inclouen en el

en sentit

mapa conceptual que les descriu una quarta categoria, el contingut. Aquest pretén
reflectir els diferents temes o matèries que implica una pràctica concreta. En aquest cas,

cadascun dels continguts apareix en un quadre diferent per sota de la categoria que li

dóna nom.

Tipus de mapes conceptuals

Després de veure els principals elements d'un mapa conceptual val a dir que, les

diferències detectades entre les diverses pràctiques, van fer que diferenciéssim entre

tres tipus de mapes conceptuals: els mapes d'idees, els mapes que fan referència a

dispositius i els mapes d'aspectes organitzatius i pedagògics del centre. Sense ànim

d'aprofundir en aquest sentit, passem a descriure breument cadascun d'aquest tipus per

tal d'entendre millor, després, les seves diferències gràfiques. Els primers, els mapes

d'idees estan relacionats amb els documents institucionals del centre. En aquest cas, i

per tal de poder incloure'ls en la recerca, hem tingut en compte no tant el que són els

productes com els processos d'elaboració dels mateixos. Els mapes de dispositius, en

segon lloc, són els que fan referència als recursos i serveis que ofereix una escola en

concret. Els diferents espais i escenaris en els que es desenvolupen els processos

d'ensenyament i aprenentatge en el centre. El format dels mapes és específic per a les

pràctiques que conté aquest apartat ja que és dificil determinar-ne un procés tal i com

s'ha fet amb la resta. Així, en el mapa conceptual s'hi assenyalen els diferents àmbits o

nuclis d'intervenció. Finalment, els mapes d'aspectes organitzatius i pedagògics del

centre són la majoria de les pràctiques que aplega el mapa conjunt de la cultura moral

d'un centre. En aquest cas, és important assenyalar el procés que de forma ritualitzada

permet dur a terme aquesta pràctica.
A continuació, adjuntem un exemple de mapa conceptual per cadascun dels tipus

de pràctiques detectades al llarg de la recerca.

195



'Definir la manera

d'entendre l'educació del

centre i els seus membres

. Establir Hnies bàsiques
d'lntervencfó educativa

. Definir finalitats, objectius,
criteris, metodologies i valors

per a la pràctica educativa

· Articular la reflexió

I el debat amb els diferents

sectors de la

comunitat educativa

· Constituir un nucli

de construcció

conjunta entre

els diferents membres

de la comunitat

· Orientar el conjunt
de "acció educativa

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Instrument de funcionament i gestió del centre, elaborat entre

els diferents membres de la comunitat educativa, que recull les característiques
essencials de la proposta educativa del centre i orienta la seva acció pedagògica

Procés

1.

Per a facilitar la feina solen constituir-se

grups encarregats per a cadascún

dels blocs que estudiin el tema

i facin una primera proposta sobre aquest

Continguts

. Escola

democràtica

. Llengua en situació

d'aprenentatge

.Equip de nivell

Equip de cicle

. Inlercicle

, Equip de

coordinació

, Comissions

Equip directiu

. Participació

. Diàleg

, Respecte

2, Aquesta proposta és discutida

al Consell Escolar,

D'aquesta manera participen
en el procés els diferents sectors

de la comunitat educativa

Escola no

confessional . Reunions

d'avaluació

. Delegats/des

Consell Escolar

, Reunions AMPA

, Educació especial

, Formació

. PCC

.cc¡ som? Tractament del

català

La pràctica moral que porta per títol "Projecte Educatiu de Centre" és una pràctica
d'idees.

. Què fem?

. Escola no

discriminatòria

. Tractament del

castellà

. Tractament de

l'anglès
Escola que atén a

Ja diversitat

. Com ho fem?
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Dur a terme experiències,
treball pràctic i manipulatiu
sobre aspectes diversos

da l'àrea de medi

Desconnectar da la dinàmica

habitual da l'aula

, Oferir experiències educatives

i fonts d'aprenentatge
externes a la classe

Treballar la idea de cura

i mantenimenl del material

musical d'us col.lectiu

Vetllar per una educació

integral dels i les alumnes

Valors

.Atencío

Responsabilitat

cottecuvltet

AULA DE MÚSICA

Espai que, inaugurat sota el nom d'Oriol Martorell, està reservat i equipat
amb el material necessari per dur a terme les sessions de musica

que contempla el currlculum i l'horari escolar dels i les alumnes de primària

Tot el material que conté l'aula de

musica és d'ús ccl.lectlu per als

i les alumnes de primària del centre

És important doncs, treballar
aspectes com l'ordre,

la cura ¡ el manteniment d'aquest

l'estona de menjador

La pràctica moral que porta per títol "Aula de música" és una pràctica de dispositiu.

Classe de música permet treballar
amb els i les alumnes aspectes
com l'atenció en les audicions,
la coordinació en les cançons

lla creativitat a l'hora

d'imaginar melodies,
coreografies, etc.
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. Aco!liralsilesalumnss
de forma càlida r atocwe

Rebre en et çrup
als I les alumnes ncuervee

ialsrepetidorsJes

Fornentar un

clima ds confiança
I cohesió en el grup

Enc.omtjarals i les alumnes

de cara als reptes
que presenta el nou curs

. êstabjr ncrmee
I pautes de comportament

i convivència

. Organitzaries bases

del treball del curs

Ferslseguimem
del procés d'adaptació
dels i les alumnes

en un grup-clasSB
l e t'escea

PRIMERS DIES DEL CURS

Molt8afamílies
acompanyen

als i les alumnes
a l'escola;

d'attree arnben

amb transport eecclar
L'entrada es converteix

en un lloc de trobada,
s.alutaci6iintercanvi

Música sona per doner
la benvinguda

els i les alumnes.

Aquesta els acompanyarà
cada matí del curs

Mestresaurten a rebre

al seu grup d'alumnes

Aquest s'acostuma a

manrerér durant tot el cieIe

Tutor o tutora i alumnes
van junts cap a la ctasse

Valors

. conñança

. Calidesa

. Cohesió

Conjunt d'accione, re!aàons i espais amb important càrrega afectiva

que s'estableixen durantel9 primers dies de curs i que pretenen organitzar
els fonaments de la convivència i el tnlbaU del grup-classe durant el C\.IrS

. Cadascú explica
breument què ha fet

durant les vacances

P3

per presentar-se

pedagògica.

els i les alumnes

s'asseuen com volen
als i les alumnes

als objectius, matares.
horaris. projectes

i revetets previstes

pel nou curs

ês ouu a terme

un proc;ósd'adaptBci6
progressiuc!urant

la prmera setmana de curs
Immediatament. al tutor o tutora

els dóna la benvinguda
al nou curs

. Alumnes fan preguntes i

comentaris al respecteEs donen a ccnèíxer als nous

membres del grup.

També entraran a l'aula

atsites mestres eepecíaüstea

A l'inici d'un nou cicle.
els i tes alumnes del curs

superior reben als nous

(e!silesde2nalsilesdelr.
els i lesde4tal5ilesde3r,

i els t es de Sé als ¡ les de 50)

.Estantjuntsintarcanvien
experiències i comentaris

sobre sl nou cicle

Fins i tot, podonferun
esmorzar o berenar plegats

La pràctica moral que porta per títol "Primers dies del curs" és una pràctica
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En definitiva, el mapa tipus que proposem constitueix un procediment de

descripció i representació gràfica de les pràctiques morals que configuren la cultura

moral d'un centre educatiu. Tal i com hem volgut demostrar a través d'aquest apartat,
el seu format estàndard i les seves diferents possibilitats permet agilitar aquesta tasca,

facilitar la lectura de la informació, replicar l'estudi en centres diversos, captar la

singularitat de cada centre i explorar possibles usos del material recopilat al llarg de les

entrevistes.

2.2. Organització dels mapes conceptuals en àmbits de pràctiques morals

Els resultats de la recerca presentats a I'apartat anterior representaven el conjunt

de mapes conceptuals que descriuen totes i cadascuna de les pràctiques morals que es

duen a terme en un centre determinat. A continuació, pretenem exposar el que ha estat

la segona aportació de la investigació, la classificació de les pràctiques descrites a través

dels mapes conceptuals. Aquesta ordenació, representa l'intent de dotar d'un major
valor descriptiu la idea de cultura moral d'un centre educatiu. En aquest sentit,

adjuntarem els resultats obtinguts per cadascun dels centres que han servit com a estudi

de cas per aquesta investigació.

Mapa de conjunt de la cultura moral d'un centre educatiu

La varietat de la informació recollida i de les pràctiques morals descrites a partir
de les entrevistes en cadascun dels centres va fer sorgir la necessitat d'una ordenació

que permetés classificar-les. La idea era trobar una única classificació que servís per

descriure la cultura moral dels diferents centres alhora que permetés també destacar-ne

la seva particularitat. L'ordenació que aquí presentem permet donar a conèixer de

manera gràfica i visual l'entramat de pràctiques d'una institució educativa, la seva

cultura moral.

El procés de la recerca va servir per anar consolidant una classificació estàndard

de les pràctiques morals en diferents blocs i apartats que, seguint un criteri referit als

diferents àmbits d'intervenció, responia a les necessitats de la recerca. L'ordenació a la

que ens referim estructura les diferents pràctiques detectades en un centre concret

seguint un doble nivell organitzatiu. A través d'ambdós nivells queden repartides i
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ordenades les pràctiques que configuren la cultura moral d'un centre. Finalment,
aquesta classificació queda reflectida a través d'un gran mapa conceptual que recull el

sistema de pràctiques, aquest l'hem anomenat mapa de conjunt de la cultura moral d'un

centre. Es tracta d'una estructura base de la qual se'n deriven els diferents títols de les

pràctiques prèviament descrites.

Abans d'entrar pròpiament a analitzar els trets característics de cadascun dels

nivells organitzatius de la classificació que proposem, adjuntem el mapa conjunt de la

cultura moral obtingut a través de l'estudi a l'Escoleta de Bellaterra. A tall d'exemple,

aquest ens permetrà, seguidament, aprofundir en els dos grans blocs a través dels quals
es classifiquen les diferents pràctiques.
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Mapa de conjunt de la cultura moral de l'Escoleta de Bellaterra
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Primer nivell de la cultura moral d'un centre educatiu

El mapa de conjunt que acabem de presentar mostra els dos nivells organitzatius a

través dels quals s'ordenen les pràctiques morals detectades en un centre a través de

l'estudi. A continuació, aprofundirem en el primer nivell organitzatiu.

CULTURA MORAL

Dintre del que hem anomenat cultura

moral, el primer nivell organitzatiu està format

per dos blocs de contingut. Cadascun d'ells

està subdividit en diversos apartats -que

després analitzarem com a segon nivell

organitzatiu. Els dos blocs de contingut als que

ens referim són els elements organitzatius i les

dinàmiques pedagògiques.

D'una banda, el bloc d'elements organitzatius fa referència a aquelles pràctiques

que configuren el funcionament del centre i dels seus membres i estableixen el marc

necessari per a la construcció d'un ambient i una forma de treballar democràtica. Recull

aquells apartats i pràctiques en les que encara no hi apareixen els i les alumnes. Tot i

això, es considera que la seva realització i els valors que cristal-Iitzen reverteixen de

forma indirecta en la seva formació. En definitiva, es tracta del bloc que agrupa aquelles

pràctiques que, a nivell institucional, fan possibles les dinàmiques pedagògiques
descrites en el següent bloc. D'altra banda, el bloc de dinàmiques pedagògiques recull

el conjunt de pràctiques educatives que es duen a terme en el dia a dia de l'escola i en

les que hi participen directament els i les alumnes del centre. Ens referim a aquelles que

tenen a veure amb l'activitat habitual del centre i que poden dur-se a terme tant a nivell

individual, de petit grup, de grup-classe o d'escola. En definitiva, les activitats que

configuren la dinàmica del centre i la converteixen en un context d'aprenentatge

adequat per impulsar la integració social i la ciutadania, un espai idoni en si mateix per

a la participació i la convivència dels seus membres.

Aquesta primera aproximació o nivell organitzatiu representa un primer pas a

l'hora d'ordenar el conjunt de pràctiques detectades a través de cadascun dels centres. A

més però, destaca la necessitat de tenir en compte, el conjunt d'aspectes organitzatius i
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de funcionament i la seva influència en la formació dels i les alumnes. Així, creiem que

la via institucional de l'educació moral no passa únicament pel conjunt d'activitats

protagonitzades pels i les alumnes. Considerem que, per definició, un centre educatiu

hauria de preveure una estructura organitzativa i de funcionament que inclogués als

diferents membres de la comunitat educativa, promogués la participació democràtica i

fos coherent amb la intervenció directa amb els i les alumnes a l'aula.

Segon nivell de la cultura moral d'un centre educatiu

Després d'haver presentat els dos grans blocs de contingut de la cultura moral -els

elements organitzatius i les dinàmiques pedagògiques-, entrem ja en el segon nivell

organitzatiu. Tal com ja hem anunciat anteriorment, cadascun d'aquests es subdivideix

en diferents apartats que concreten els àmbits d'intervenció en cada cas. A continuació

presentarem aquests apartats, així com també els trets característics de les pràctiques

que inclouen.

El bloc d'elements organitzatius es divideix en quatre apartats diferents: els

documents institucionals, l'organització i el funcionament de l'equip docent, la relació

amb la família i la relació amb l'entom.49 La següent figura exposa el format a través

del qual aquests apartats apareixen representats en el mapa de conjunt de la cultura

moral.

DOCUMENTS "
,

.lNSTITUci()NAls
,

,DOCENT'

En primer lloc, els documents institucionals apareixen descrits com el producte de

processos conjunts de presa de decisions, coordinació i treball en equip entre els

diferents membres de la comunitat. En aquest sentit, hem volgut destacar el seu valor,

49
Alguns d'aquests aspectes queden destacats sota el concepte de gestió ètica de l'escola a DUART, J.

M.: La organización ética de la escuela y la transmisión de valores. Barcelona, Paidós, 1999.
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més que com una declaració de principis, com processos de reflexió i treball conjunt a

través dels quals la comunitat defineix els objectius i la línia pedagògica que fonamenta

l'activitat educativa del centre.

Per la seva banda, l'apartat d'organització i funcionament de l'equip docent

representa l'estructura organitzativa a través de la qual s'articula el treball dels i les

mestres d'un centre. Ens referim al conjunt d'instàncies de treball en equip que, en

forma de trobades, reunions i altres elements d'interès pel desenvolupament de l'equip

docent, afavoreixen el desenvolupament democràtic de la institució i la qualitat del seu

ensenyament.

Ja en tercer lloc, en relació amb la família es recull el conjunt de pràctiques que

l'escola preveu per a la comunicació, relació i participació de la família en

l'organització, dinàmica i gestió del centre. Representa el fonament d'una comunitat

democràtica que afavoreix la participació dels seus membres i preveu la participació de

les famílies en la seva gestió. A més, garanteix diferents vies perque aquestes

col· laborin directament en la tasca educativa que es duu a terme en el centre educatiu i

es sentin part integrant de la institució.

Finalment, l'apartat de relació amb l'entorn inclou el conjunt d'interrelacions que

el centre -com a sistema obert i institució immersa en un context determinat- manté amb

la resta de centres, institucions i entitats que li són pròximes i configuren també la

comunitat educativa. Es descriuen així, sota aquest títol, els processos de comunicació i

intercanvi amb les principals entitats que envolten al centre.

També dintre del primer nivell organitzatiu, el bloc de les dinàmiques

pedagògiques, l'hem dividit en sis apartats: els recursos i serveis del centre, el grup

classe i l'organització de la convivència, el grup-classe i l'organització del treball, les

festes i celebracions, els actes i sortides i, per últim, l'apartat de diàleg, participació i

valors.
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El primer apartat del bloc de dinàmiques pedagògiques, el de recursos i serveis

del centre, fa referència als diferents espais i nuclis d'ensenyament i aprenentatge que

configuren el conjunt de l'escola i proporcionen diversitat d'experiències educatives als

i les alumnes. Aquests es caracteritzen per tenir una clara funció pedagògica i establir

els diferents escenaris de la tasca formativa de l'escola. A través d'ells es promou el

desenvolupament integral dels i les alumnes. Malgrat tot, a vegades dóna la sensació

que es tracten de recursos purament físics o materials.

A continuació, el grup-classe i l'organització de la convivència és l'apartat que
recull tots aquells instruments, espais i pràctiques educatives del grup-classe per a

l'organització de la seva vida en comú. Ens referim als elements que afavoreixen el

sentiment de pertinença al grup i que fomenten la seva cohesió al llarg del curs.

En tercer lloc, l'apartat de grup-classe i organització del treball fa referència als

diferents moments, mètodes i sistemes que organitzen el treball dels i les alumnes a

l'aula i fomenten en ells valors com l'autonomia, la corresponsabilitat i el treball en

equip.

Les festes i celebracions recull els processos a través dels quals els diferents

membres de la comunitat educativa organitzen i participen conjuntament en la

celebració d'actes festius a l'escola al llarg del curs. Aquestes acostumen a ser

celebracions de caire tradicional que depenen directament del calendari.

Ja en cinquè lloc, apareix l'apartat d'actes i sortides. Aquest fa referència a altres

tipus d'actes, sortides i celebracions importants en la vida del grup o de l'escola. Que
acostumen a tenir incidència en el desenvolupament dels aprenentatges dels i les

alumnes. Són activitats que s'organitzen per homenatjar aspectes o moments específics

que des del centre es consideren importants. Aquestes es converteixen, amb facilitat, en

una excusa i oportunitat perfectes per fomentar l'organització dels i les alumnes, la

convivència del grup i el descobriment de noves fonts d'aprenentatge.

El darrer apartat d'aquest bloc, el dediàleg, participació i valors, recull tots

aquells espais, moments i pràctiques educatives que, de manera conscient han estat

dissenyades pel treball sobre els valors i la formació moral dels i les alumnes. És a dir,

es tracta de les aquelles activitats que la institució ha previst pel treball específic de

l'educació en valors al centre.
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Fins aquí hem presentat el sistema de classificació que permet ordenar les

pràctiques que configuren la cultura moral d'un centre a través de diversos àmbits

d'intervenció. Considerem que aquest sistema permet ratificar una de les que han estat

les hipòtesi o punts de partida de la investigació. Ens referim al fet de destacar la

varietat d'aspectes que contribueixen en la creació de la cultura moral d'un centre.

També de com, moltes vegades, les pràctiques cristal-Iitzen valors més enllà dels

objectius pels quals van ser creades. Precisament per això, en diferents moments hem

destacat aquest com un procés de presa de consciència per part dels professionals del

centre.

* * *

A continuació, adjuntem els mapes de conjunt dels diferents estudis de cas que

hem realitzat. D'aquesta manera podrem comprovar com el mapa de conjunt de la

cultura moral ha servit per identificar i descriure cultures pròpies i de diferents etapes.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre IP.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre HP.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre llIP.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre IVP.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre VS.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre VIS.
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Mapa de conjunt de la cultura moral del centre VilS.
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Fins aquí arriba la presentació dels trets característics del mapa de conjunt de la

cultura moral dels centres. Aquest constitueix un sistema de classificació de les

pràctiques morals detectades, així com també un instrument de descripció i

representació de la cultura moral dels centres educatius. L'elaboració d'un mapa de

conjunt de la cultura moral al llarg de la recerca ha permès orientar els posteriors

estudis de cas, descriure la singularitat de cada centre i dotar d'una major comprensió el

material elaborat.

2.3. Bloc de mapes conceptuals de la cultura moral d'un centre educatiu

A continuació, passem a exposar la descripció de la cultura moral en una de les

escoles que hem analitzat a través de la recerca. Ens referim al resultat d'un dels estudis

de cas que hem dut a terme, el bloc de mapes conceptuals de la cultura moral d'un

centre educatiu.

El j oc de mapes conceptuals representa, en primer lloc, un procediment que permet
descriure la cultura moral d'una institució educativa. Aquest sistema de representació es

caracteritza per la seva capacitat de síntesi i la presentació de la informació de forma

clara i visual. Apart del seu valor descriptiu, també destaca la importància del seu retorn

al centre per a la presa de consciència i la reflexió conjunta al voltant de la pràctica
educativa. A més, aquest pot ser el punt de partida i el motor de processos d'avaluació

interna en el centre educatiu.

En les següents pàgines trobem el joc de vuitanta-cinc mapes conceptuals que

descriuen les pràctiques de l'Escoleta de Bellaterra. Aquests apareixen ordenats seguint
els dos nivells organitzatius assenyalats a través del mapa de conjunt de la cultura moral

del centre en el punt anterior. Per facilitar la seva lectura, a l'inici de cadascun dels

apartats trobem el títol del bloc, l'apartat al que pertanyen i un gràfic amb les pràctiques

que conté. A més, encapçalant el bloc de mapes conceptuals, també adjuntem el mapa

de conjunt del centre en qüestió. Aquest ens ajuda a tenir una visió global de la seva

acció formativa, així com també a aproximar-nos al sistema de classificació de les

pràctiques morals que hem utilitzat. En definitiva, i tal i com hem apuntat en diferents

ocasions, el sistema de descripció de la cultura pretén ser un mitjà estandarditzat per
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representar la particular manera de ser i de fer de cada centre. Considerem que el

conjunt de mapes que a continuació aportem en són una clara mostra.

Els resultats obtinguts per cadascun dels altres centres es troben en els annexes de

la tesi presentats en format CD. En aquest, hi ha oberta una carpeta per cadascuna de les

escoles amb els mapes conceptuals classificats en els diferents blocs i apartats de

contingut. Donat que els mapes conceptuals estan enregistrats informàticament a través

del programa Inspiration, el CD també aporta una còpia d'aquest per tal de poder

accedir a la informació. Les instruccions per instal-lar el programa queden anotades en

contraportada del CD.
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MAPA DE CONJUNT DE LA CULTURA MORAL DEL CENTRE
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Instrument de funcionament i gestió del centre, elaborat antre
els diferents membres de la comunitat educativa, que recull les caracterlstiques
essencials de la proposta educativa del centre i orienta la seva acció pedagògica

-üeñntr la manera

d' entendre l'educació del
centre i els seus membres

que recull una proposta oberla

sobre els diferents aspectes del PEC.
Per a facilitar la feina solen constituir-se

grups encarregats per a cadascun
dels blocs que estudiin el lema

I facin una primera proposta sobre aquest

Establir llnies bàsiques
dlntervenció educativa

Definir finalitats, objectius,
criteris, metodologies i valors

per a la pràctica educativa

2. Aquesta proposta és discutida
. Articular la reflexió

al censen Escolar.I el debat amb els diferents
D'aquesta manara participen

en el procés als diferents sectors

de la comunitat educativa

sectors de la

comunitat educativa

Constituir un nucli
de construcció

conjunta entre

els diferents membres

de la com unítet

Orientar el conjunt
de l'acció educativa

Participació

Diàleg

Respecte

Llengua en situació

d'aprenentatge

. Escola no

confessional

.Oui som? Tractament del

català
.Ouèfem?

Escola no

discriminatòria

Tractament del
castellà

. Escola que atén a

la diversitat

Tractament de

I"anglès

. Escola

democràtica

Com no fem?

.Equlp de nivell

Equip de cicle

Intercicle

Equip de

coordinació

Comissions

Equip directiu

PCC

Reunions

davatuacié

Delegats/das

Consell Escolar

ReunIons AMPA

Educació especial

Formació
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· Recollir el funcionament

deracllvitlit;e".t'JdIIlc.ntr.

· FormaJ!tzarl'HtJuc:tura

organltndtvaée l'escola

. Concretar metodològtClIIOenl
I organltzallvalaproposla

educa'iva del centre

.ArtlcularlarefkOOó
ter deba\ en el aide

lacomunltateducaUva

. COtr$IituJrun nucli
de construcció conjunta entra

eJsdllenmlSrrKImbles
delecomunltat

. Orienbsrel conjunt
de l'acció educativa

· Regulat La convtvèncla
en el centre

. Partk:lpae16

. Diàleg

. Respecte

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Instrument do funcionament del centre de caràcter norrna!lu lotganltzal(u,
elebcrat entre ilis dlterents membres de la comunñat edccanva, que cenere to
la propo6ta educaUv6 del centre del PEC I t'organització que l'ha de ter possible

grups etIQ!Irregots per 11 cadascun dels

btocsque estud!Tntlllema I Iacín una

prímera pmposra scbre aquest

Cap d'estudis

{les elumnee

.
Circulació

. Deuree deíe
I les elumnes

. Vestuari

2.AquestapropostaéGdl5Gullda
anlvell de Consell Escolar.

D'equesïe manera

partlclpen en etprocès
els dlleren\a sectors

clelacomunUateducatlva

. Drets dels

lles mesíres
. Neteja

Assemblea de delegats
i delegades

. Equlpdirect!u.
Mateda!

. Deures dels
I les mestres

. Dependències Director/a

. mers dels peres
i !esmares

. SecretarVa

Adminlslradorta

. Comissions

Coordinadorfa
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. DefinIr què s'ensenya
1 avalua a l'escola

.Concretar quan s'ensenya
I avalua cada aspecte

81'8150010

. Orientar com s'ensenya
I s'avalua cada aspecte

a l'escola

. Fadlitar la tasca a l'equip
docent del centre

.Concretar de forma pràctica
els plantejaments del PEC

.
Constituir un nucli de treball
en equlp i revisió continuada

per els lles professionals
del centre

.
Vetllar per la màxima

de la qualitat de l'educació
dintre la Institució educativa

. Formació

Participació

. Coordinació

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Instrument de treball de caràcter tècnic, competència de l'equIp de mestres del centre,

que resp6n ales preguntes de què, quan i com s'ensenya I s'avalua a l'escola

que concreta els plantejaments establerts al Projecte Educatiu de Centre

. En base als espectes neeenvaiete,
cada nivell prepara la seva proposta Instruments

. Com atenem

ala diversitat

reunions amb famllies, amb
alumnes o sessions conjuntes
per Inlormar sobre el Projecte

cumcuar de centre

.Anàlisl de la divarsltat

. Cada equip da nivell discuteix

la seva proposta
amb la resta de mestres del cicle

Finalment, el claustre elabora
el document final
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· Planificar t'acñvltet

educativa del curs

que s'inicia

Organitzar les activitats,
tasques, responsabilitats,

i calendari del curs

Concretar en estratègies,
metodologies i plans d'acció

la Unia pedagògica
de! centre

Prioritzar objectius
educatius par el nou curs

·
Articular la reflexlé

i el debat enlre els diferents

professionals
de l'equip docent

· Orientar el conjunt
de l'acció educativa

durant un curs

. Coordinació

Formaci6

Participació

PLA ANUAL DE CENTRE

Instrument prescrIptiu de planJflcacl6 del calendari, activitats i organització del curs,
elabora! per l'equip docent abans de l'fnlc¡ de curs, que esdevé la concreció

en un temps determinat dels objectius qua es planteja l'escola

. Equip directiu recull les propostes
o Unies de treball sorgides de la revisl6

de la memòria dei centre en ei curs anterior

, Cada cicle prioritza els aspectes
del Pla Anual que considera importants,

A part dels aspectes generals,
caldrà tenir en compte temes concrets de
nivell o de cicle a treballar durant el cursEquip de mestres revisa

conjuntament aquestes propostes,
S'Intenta prioritzar els aspectes
a treballar durant aquest curs

Es formen grups de mestres en els qua
hi hagi persones de cada cicle,

Es pretén la formació de petits claustres

que facilitin i agilitzin el treball

En un claustre, l'equip de mestres

posa en comú el Pla Anual del curs.

Aquest serà un espai de treball

per modificar i coordinar els diferents

aspectes del Pla Anual

el Pla Anual del centre
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MEMÒRIA DEL CURS

Instrumont prescriptiu de revisió I valoració de la tasca educativa
realitzada al llarg del curs, que elabora l'equip docent quan aquest acaba,

en relació als objectius plantejats al Pis Anual da principi de curs

.
Tancar formalment el curs

Revisaries activitats,
tasques, responsabilitats

i calendari del curs

Valorar

els elements previstos
en el Pla Anual de centre

. Articularia reflexió

el debat entre els diferents

professionals
de l' equip docent

Recollir propostes i IInies

de trebaU pet a la reflexió,
discusiO i millora

. Orientar el conjunt
de l acció educativa
dels propers cursos

. Atendre a les noves

necessitats sotgroes
en la pràctica educativa

de la Memòria del curs

. Coordinació

Formació

. Participació
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que duu a terme

el centre educatiu

.Recollir propostes i Hnlea de

treball per a la reflexió,
diecuaió I millora

.Articular nuclis i sistemes
de reflexió entre

ela diferents professionals
de r equip docent

Establir plens d"acció
per a la millora de la qualitat
de l'ensenyament

en el centre

. Dotat d'autonomia als
centres per 8 l'avaluació de
Ja aeva pròpia activitat

.Vetllar per a la millora de
la qualitat de r educació
dintre la Institució educativa

Sentitcrltic

. Diàleg

Participació

PLA O"AVALUACIÓ INTERNA

Projecte de ra\'1816, valoració i millora que els mateixos professionals del centre

duen a terme, a partir d'un assessorament previ de part del Departament
d'Enaenyument I durant Ires anys, en relació a diversos àmbits de la Institució

d'aprenentatges

. Consell Escolar

aprova el Pla d'avaluació

Equip docent Iria
els membres de la comissió

Atenció a l'alumnat
Professionals apliquen
el pla deccre elaborat
a traves del procés
d'avaluació Interna

, Comissió presenta una

proposta de pla d'acció

al claustre.

Aquest es moment
de revisió I valoració

per part de tots els i les
mestres de l'escola

Assessor Introdueix
els i les professionals
del centre en el tema
de lavaluacíó Interne,
Actualment l'escola

s'ha convertit en assessora

d'altres centres

Gestió de recció
educativaAquesta concreta

els èmblts d'avaluació

triats pel conjunt del centre
.Es valoren els resultats
assolits periòdicament Estructura funcional

Comissió s'encarrega
de recollir la Informació

necessària per dur

a terme teveluecré

Gestió de recursosS'informe d'aquests
resultats al Consell Escolar

creueue aprova les

propostes de la comissió
, També presenta els èrnblte

c'avetuecíe descrits

pet Departament
d'Ensenyament

Finalment, dissenya
un pla d'acció per a la millora

dels àmbits escollits

, Equip de mestres tria
els àm bits par a l" avaluació

Interne en el centre
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. Articular nuclis i sistemes

de reflexió entre els i les

diferents professionals
de l'equip docent

. Establir sistemes d'Innovació

en els centres educatius

. Dotar econòmicament

a les escoles per dur a terme

projectes educatius diversos

. Vetllar per a la millora

de la qualitat de l'educació

dintre la institució educativa

. Realisme

. Participació

. Coordinació

PLA ESTRATEGIC DE CENTRE

Pla Impulsat pel Departament d'Ensenyament que pretén afavorir la singularització
de les escoles públiques a través de la subvenció de projectes elaborats

pels professionals dal propi centre per a la seva millora de la qualitat educativa

. Equip docent proposa un àmbit

de treball en el que creu que el centre

necessita millorar:

informàtica, llengua, etc .

de la subvenció per a la compra
de! material necessari

. Centre duu a terme el projecte previst

. Equip docent tria Escola fa una memòria

per al Depariament dEnsenyernent.

Es presenta et projecte
al Departament d'Ensenyament

dintre det projecte

una proposta d'actuació durant un curs.

Aquest ha d'Inctoure: revisant ta tasca realitzada

objectius, recursos que necessita,
pressupost, pla de treball, etc.
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dels j les alumnes del centre

Donar resposta
ala diversitat de l'alumnat

Potenciar els trete positius
de cada alumne/a

. Afavorir el procés
d'aprenentatge de tot el grup

Sistematitzar totes
les mesures I estratègies
que estableix el centre

pet a fetencle de la diversitat

. Constituir un nudi
de trebeU en equip

entre els lles professlonals
del centre

. Vetllar per la màxima
deia qualitat de reducació
dintre ta Institució educativa

. Responsabilitat

. Coordinació

, Consens

DOCUMENT DE LA DIVERSITAT

Instrument de tIeball que recull des de les mesures danèhsi fins El les estratègies que,

a nivell acadèmic, organitzatiu, material i de suport, tesccte ha establert I previst
par a donar reecoeta a la dlvereltet de l'alumnat del centre

el sentit lla forma de treballar per
relaboració del document de la civersftat

sobre els aspectes treballats
a nivell d'equip de cicle 1 de coordinació

el document de la diversitat
Equip de cicle i de coordinació
treballen sobte els temes

destacats en llndex
Document es revisa periòdicament

. Equip docent elabora
un lndex de trebaU en el que caldrà

aprofundit a nivell de cicle

Es concreta el contingut del document
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ELEMENTS ORGANITZATIUS:

Organització i funcionament de l'equip docent
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CONSELL ESCOLAR

Òrgan col.leçtat de partIcipació i gestió del centre, format per representants de l'equip de mestres

i de les famllles Juntament amb t'equlp directiu, el conserge, un representant de l' Ajuntament,
un de la Facultat de Ciències de l'Educació i un altre de la unrversftat Autònoma

(aquests dos últims sense vol), que es reuneix habitualment das cops cada trimestre

Assegurar el funcionament
lla gestió democràtica del centre

. Garantir la participació
i coordinació entre els diferents

sectors de la comunitat educativa

Aprovar els documents
institucionals

. Discutir sobre temes d'interès

general pel centre

. Alendre les demandes

i necessitats dels diferents sectors

de la comunitat

Treballar per a la millora en la

qualitat de l'educació del centre

.Assegurar el bon funcionament

de l'escola

Coordinació

Transparència

1. Diferents membres de la comunitat educativa

tan propostes sobre temes d'interès

a tractar durant la reunió

2. Amb aquestes propostes
la direcci6 elabora l'ordre del dia de la reunió

que envia junt amb la convocatòria de la reunió

Aquests temes acostumen
a ser aspectes generals d'escola:

presentació del pla anual del centre, pressupostos, Hnía

metodològica, organització del menjador, obres, etc.

3. Consell d'Escola es reuneix per a tractar els diferents

temes, esperant que tothom pugui fer la seva aportació
En aquest sentit té un gran pes el torn de precs i preguntes

4. Membres del Consell dêscola prenen decisions

conjuntament i a través del consens

respecte els temes tractats

5. Direcció la recta de la reunió

6. Es comuniquen les decisions preses
a la resta de membres del centre

1 representant
de la Universitat Autònoma,
amb veu però sense vot

1 Representant de rAMPA

L "equip directiu
2 dels quals amb veu i vot

1 Representant de !"Ajuntament

6 Representants de les lamllies

1 Representant del personal
Administratiu i de Serveis

1 representant de la Facultat

de Ciències de l'Educació,
amb veu però sense vot
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CLAUSTRE DE PROFESSORSfES

Equip formal per tots els lles mestres de l'escola i presidit pel seu director

que es reuneix un cop al mes amb funcions de govern del centre
i disseny de les seves grans IInles de treball

. Fixar Unies i metodologies
de treball a través del consens

· Coordinació l'acció pedagògica i

1"orgenitzaci6 entre els i les

diferents professionals del centre

· Proposar lemes dïnterès general

. Debatrels

· Promoure iniciatives en l'àmbit de

l'experimentació i lnncvactò

pedagògica

. Crear un nucli de treball

en equip entre els i les diferents

professors d'un centre

.Garantir el funcionament
i la dinàmica del centre

. Equip directiu

1. Mestres i altres professionals de l escola
fan propostes a l" equip directiu sobre temes

8 tractar durant el claustre

2. Equip directiu elabora una ordre del dia que fa arribar

prèviament a cada mestre.

Aquesta ordre del dia inclou temes com:

aspectes organitzatius, elaboració de criteris

I unles de trebell consensuat, equipament didàctic,
o altres temes d"interès general per l'escola

. Equip de Cicle Mitjà

Equip de Cicle Superior

. Professors especialistes

Mestres de reforç

3. Equip docent es reuneix per al tractament
de temes diversos, intentant recollir les intervencions

i aportacions de tothom

4, Es prenen decisions conjuntament a través del consens

sempre qu�e sigui possible
o si no mitjançant les votacions

5. Secretari elabora una acta que recull els temes d'interès j

les decisions més importants preses durant la reunió

6. Es comuniquen les decisions preses al Consell Escolar
o a les famllies de l'escola, sempre que sigui necessari
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EQUIP DE CICLE

Grup de tutors i mestres especialistes adscrits a un mateix cicle

que es troben setmanalment per a la programació i orqanttzacló pedagògica
del cicle I el tractament de ternes d'interès generat per aquest I per l'escola

Fer-ne el seu seguiment

. Programar l'acció pedagògica i

l'organització del cicle

. Coordinar la tasca educativa
entre els diferents grups del cicle

. Proposar temes d'interès general

. Debatrels

. Crear un nucli de treball en equip
entre els tutors/es

¡ mestres especialistes
adscrits a un mateix cicle

.Garantir el funcionament del cicle
dintre la dinàmica del centre

1. Tutors o mestres especialistes del cicle, membres de
l'equlp de coordinació o el directiu fan propostes sobre

ternes d'Interès per a tractar en lequip de cicle

2, Coordinador de cicle elabora una ordre del dia

per a treballar durant la reunió,

Aquesta ordre del dia inclou ternes corn:

aspectes tractats durant la reunló de coordinació,
programació de cicle de caràcter pedagògic,

revisió de les festes o altres activitats conjuntes,
temes generals d'escola, etc,

3. Equip de cicle es reuneix per a traelar els diferents

temes, esperant que tothom pugui fer la seva aportació,
El coordinador és el que s'encarrega de portar la reunió

i iniclar-la amb la presentació de l'acta
de la reunió de l'equip de coordinació

4. Tutors i mestres especialistes prenen decisions

conjuntament i a través del consens

respecte els temes tractats,

Si no és possible, pot donar-se el cas que es cregui
necessari fer arribar el tema a l'equip de coordinació

5, Es comuniquen les decisions
o el treball realitzat a l'equip de coordinació

a través de la figura del coordinador

Cicle Mitjà: 3er i 4art

. Cicle Superior: Sé i 6è
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EQUIP DE NIVELL

Grup de tutors i mestres especialistes que comparteixen la responsabilitat
dels ¡ les alumnes d'una mateixa edat I que es troben setmanalment

en una reunió de caire pedagògic

alumnes d'un mateix nivell

Fer-ne ei seu seguiment

. Concretar la línia educativa

del centre en la pràctica
diària de cada nivell a través

de la programació

. Coordinar la tasca educativa

entre els dos grups del nivell

. Crear un nucli de treball en equip
entre els tutors/es i mestres

especialistes del nivell

.Garantir el funcionament del nivell

dintre la dinàmica dei centre

. Participació

Coordinació

. Corresponsabilitat

1. Tutors o mestres especialistes elaboren una proposta
de lemes d'interès per a tractar en l'equip de nivell

2. Equip es reuneix setmanalment per a treballar

temes que afeclen al nivell.

Aquests són:

la valoració det treball realitzat durant la setmana anterior,
la programació de la propera

I el tractament d'aspectes i casos d'interès en el nivell.

. P5

ler

20n

3er

4art

5è

Bé3. Tutors i mestres especialistes prenen decisions

conjuntament i a través del consens

respecte els temes tractats.

Si no és possible, pot donar-se el cas que es cregui
necessari fer arribar el tema al cicle o al claustre.

4. Es comuniquen les decisions

o el treball rea!itzat a l'equip de cicle
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EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Grup de coordinadors dels diferents cicles de l'escola i membres de l'equip directiu

que es reuneixen setmanalment

per proposar, debatre i prendre decisions sobre temes generals d'escola

. Canalitzar Informació a través de
la figura dels coordinadors de cicle

. Elaborar propostes de treball o

d'activitats diverses que afecten a

diferents cicles o nivells

. Coordinar les propostes
educatives dels cicles

Proposar temes d'interès general

Debatreïs

. Prendre decisions sobre temes

pedagògics i üisciplinars

.Garantir el funcionament
del centre

Participació

Corresponsabilitat

1. Diferents membres de l'equip de coordinació fan arribar

a l'equip directiu propostes de temes sorgides en el treball

als equips de cicle o eures òrgans del centre

2. Equip directiu elabora l'ordre del dia de la reunió

Aquesta, que es faré arribar als membres de l'equip
de coordinació abans del dia de la reunió inclou temes com:

Informació sobre ternes generals d'escola,

programació dactl .... ltats conjuntes,
discussió sobre temes sorgits als cicles,

distribució de les comissions, etc.

3. Equip de coordinació es reuneix pel tractament
dels diferents temes de l'ordre del dia,

recollint les aportacions de cadascun dels seus membres

4. Es prenen decisions sobre aquells temes
que aixl ho requereixin

l'equip de coordinació es converteix en un motor

per agilitzar la presa de decisions al centre

5. Director elabora una acta de la reunió
recollint els aspectes més importants
i que farà arribar a tots els presents

6. Es comuniquen les decisions
o el treball realitzat a l'equip de cicle,

al claustre o a les tamutes, segons es cregui convenient

Directorla

Coordinador/a de Cicle Mitjà

Coordinador!a de Clde Superior

Secretari/a

.Cap d'Estudis
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EQUIP DIRECTIU

Òrgan caLtegial de gestió i direcció del centre que es reuneix setmanalment

i està format par la direcció, el o la cap d'estudis ¡ ol secretari/a de l'escola

1. ProfessorsJes, coordinadors/es o membres de l'equip
directiu fan propostes sobre temes d'interès

per a tractar a la reuniè

2. Amb aquestes propostes i els temes tractats

durant la reunió de coordinació,
s'elabora l'ordre del dia de la reunió de l'equip directiu.

Aquests temes poden ser:

qüestiona sorgides al claustre, un cicle o un niveU
o aspectes dlnterès general pel centre

Secreterve

. Garantir la direcció col.legieda
de l'escola

Elaborar el calendari
lla planificació de les activitats

educatives del curs

. Fer el seguiment
de les activitats docents del

centre, a través ee les

coordinacions de cicle
i en coLlaboraci6

amb el claustre de professors/es

Atendre les demandes
i necessitats del claustre

de professors/es

. Elaborar els documents
insütucionals del centre,
recclüntles aportacfons

de tots els seus membres

. Ditigir les qüestions
administratives. econòmiques

i organitzatives del centre

.Assegurar el funcionament

del centre

Responsabilitat

.
Coordinaciò

. Participació

3. Equip directiu es reuneix per a tractar els diferents temes,

esperant que tothom pugui fer la seva aportació

4. Membres de l'equip directiu prenen decisions

conjuntament i a través del consens

respecte els temes tractats

5. Es comuniquen [es decisions preses al Consell Escolar,
claustre o equip de coordinació, segons sigui necessari
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FUNCiÓ DIRECTIVA

Tasques I funciona que més enllà del que reçullla llei, duu a terme la figura del director del centre
al venent dels èmbita de gesti6 i da relació en la comunitat educativa,

amb el propòsit de vetllar per un clima de convivència i harmonia dlntre la Institució

Coordinar ta participació
dele diterente eectora

de la comunitat educativa

en el funcionament
del centre

Representar oficialment
la institució educativa

. Atendre les demandes I
necessitats

deia diferents membres
de la comunitat educativa

. Canalitzar propostes,
demandes i lnk:iatÏYn

a les Instàncies oportunes

faclliter les relacions entre els

diferents membres de reecce

. Fer complir la normativa

del centra

en cas neceeeert

.ConITtllarle5aclMtala

que es realitzen al centre,
respeclant 8 cadascun
dels seus membres

per al càrrec

.Assegurar el correcte

RBSpOI'lS1Ibili1at

. Confiança

. Respecte

. Globalitat
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REUNiÓ PEDAGÒGICA

Trobada més o menys trtmeetret I amb una organitzaciÓ venable

que reuneIx a diferents membres de l'equip docent de l'escola (cicle, comisstc, claustre, etc.)
segons sigui necessarI pellractament de temes pedagògics concrets

Procés

1. Diferents membres de t'equtp de mestres fan propostes
sobre temes d'Interès per a tractar a la reunió

2. D'aqueetee propostes s'escull un tema i es convoca a la instància interessada
Alxr doncs, aquestes reunions no sempre tenen la mateixa organltzacló.

poden ser de nivell, cicle, coordinadors, claustre, etc.

3. EquIp de mestres convocat es reuneix per discutir sobre el tema plantejat,
intentant recollir les diferents veus al respecte

4. Mestres prenen decisions conjuntament i a través del consens respecte
els lemes tractats, sempre que això sigui possible.

Pol donar-se el cas, que la reuni6 només serveixi per escollar les diferents opinions
en relació a un lema i oferir un espai en el que discutir-ne conjuntament

I posada en corno dels i les
mestres sobre temes pedagògics

d'interès general pel centre

.Garantlr la ccortñnecíò
entre els diferents membres

de r equip de mestres de rescola

en aspectes pedagògics

.Estebnr un espai de treball
en equip entre els i les

professionals del centre

Satisfer les demandes,
necessttats i qüestions generades
entre els membres de l'equip

docent i la pròpia
pràctica educativa

Treballar per a la millora en la

qualitat de l'educació del centre

.Assegurar el bon funcionament

de t'escota

Valors

. Coordinació

Responsabilitat

Col.Iaboració

5. Es comuniquen les decisions preses a la resta de membres del centre

quan es creu necessari
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REUNiÓ D'AVALUACIÓ

Trobada trimestral entre ela lles diferents mestres I professionals del centre que passen per un mateix

grup-classe, Juntament amb el o la cap d'estudis, en la que es revisa, valora; prenen decisions de forma

conjunta sobre t'estat de la questtó i el progrés de cadascun dels i les alumnes del grup

d'aprenentatge i adaptació
de cadascun dels i les alumnes

d'un grup-classe

. Fer-ne el seu seguiment
de forma compartida

Dedicar un temps I un espai
per parlar de lots i cadascun dels
i les alumnes de forma individual

. Compartir diferents impressions
i aspectes sobre

el metebee alumnela

.Prendre decisions al respecte

. Crear un nucli de treball en equip
entre els tutors/res

i mestres especialistes

.Garantlr el desenvolupament
òptim de cada alumneJa

, Corresponsabilitat

,
Sentit cntíc

, Coordinació

Procés

1, Es convoca una reunió d'avaluació cada trimestre,

A aquesta hi assisteixen els tutors/es, tots els lles mestres

que treballen amb un mateix grup-classe i el o la cap d'estudis

2, TutorIa és el o ta que fa una primera aproximació i proposta
en referència a cadascun dels i les alumnes a avaluar

3, Altres professionals que tambè treballen amb aquelL/a alumne/a

exposen les seves impressions envers

et progrés d'aquest/a dintre el grup i en cadascuna de tes matèries

4, Es prenen decisions respecte cadascun dels i les alumnes

en relació a tot el que s'ha comentat prèviament

S, Sïntenta transformar en accions concretes les decisions preses

Continguis
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REUNiÓ INTERCICLE

Trobada que, un o dos cops al curs, es duu a terme entre els ¡ les professionals de diferents cicles

-Parvulari, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior-
per Iai de tractar, coordinar, prendre decisions o formar-se entorn a temes d'interès mutu

l'acció educativa

.Garantir la coordinació

entre els i les professionals
dels diferents cicles

en aspectes pedagògics

. Establir un espai de treball

en equip entre els i [es

professionals dels diferents cicles

. Treballar per a la millora en la

qualitat de l'educació del centre

. Assegurar el bon funcionament

de rescata

1. Equip docent detecta la necessitat de coordinació entre

els diferents cicles al voltant d'un tema en concret

2. Aquests cicles concreten en el calendari el dia de la reunió intercicte

3. Professors dels diferents cicles comparteixen un espai per a coordinar
la seva tasca respecte un o diversos temes

4. Es prenen decisions per consens entom als temes treballats

. Coordinació

. CorresponsabHital

. Consens
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. Tenir cura del seu funcIonament

i abastiment de material

. Revisar les normes
de funcionament del servei

. Elaborar propostes de treball

i potenciació dels servels
I els seus recursos pedagògics

. Gestionar la dotació econòmica

que pertoca a cadascun d'ells

. Crear un nucli de treball en equIp
entre els lles diferents mestres

membres de la comissió

.Garantir al funcionament
del centre

. Responsabêjtat

. Realisme

. Participació

COMISSIONS

que es reuneixen setmanalment
Grup de diferents mestres del centre, no pertanyents a lequlp de coordlneciò.

i a'encerrequen de l'organització i manteniment d'un servei col.lectiu de l'escola

1. Diferents membres det grup de mestres d'una comissió

fan propostes per al treball

o millora del servei del que a'encarrequen

2. Comissió es reuneix setmanalment per a la discussió
sobre aspectes referents al servei i la seva millora.
Sl no hi ha cap tema del que discutir, es dislrlbuelxen
les tasques a realitzar entre els diferents membres

3. Es prenen decisions sobre aquells
aspectes que ho requereixen

•. Membres de la comissió treballen de forma organitzada
per tal de dur a terme les diferents funcions

que li han estat encomanades

5. Es comuniquen les decisions preses
a lequip directiu, l'equip de coordinació,

al claustre o al Consell Escolar

. Endreça

. Relació amb

altres escoles. Endreça ,Gestió del' Endreça
. Endreça

servei de
. Cura del

menjador,Organització
. Cura dels

material
conjuntamentordinadors

d'ambdós aules amb famlliesIntroducció

noves Arribada de
. Relacióadquisicions programes

empresa de

menjars. Revistes Fitxa tècnica

dels mateixos

. Relació

monitors
. Manteniment

material

informàtic

. Organització
del material

. Medicaments

. Abastiment

paper. Equipament
parvulari
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Innovació

FORMACiÓ DEL PROFESSORAT

Activitats de formació que, des de dintre o des de fora de l'escola pretenen
el desenvolupament de l'activitat professional en relació a lemes

que el centre considera importants en la pràctica educativa

. Atendre propostes i demandes

dels i les professionals del centre

. Estar al dia de les darreres

tendències en educació

.Donar resposta a les necessllats

sorgides de la pròpia
pràctica educativa

. Atendre les necessitats

especifiques dels i les alumnes

. Adequar l'acció educativa al

context de l'escola

. Introduir novetats

metodològiques, temàtiques, etc.

. Treballar per una millor qualitat
d'ensenyament

. Responsabilitat

. Treball en equip

Diverses o una escola

de la Zona reb formació respecte
un tema d'interès comú

un tema sobre el qual considera
necessària la formació

En cas d'aconseguir la subvenció,
porten a terme el curs

o seminari corresponent

Arriben a l'escola publicitat de cursos,
seminaris i xerrades diverses per a la

formació dels i les mestres

A través de la cartellera de les tutories

o la cartellera general,
es canalitza la informació

d'aquests cursos perque arribi

a aquelles persones que puguin
estar interessades i decideixin

personalment apuntar-s'hi.
En el cas que el centre consideri oportú
l'assistència datqún dels seus membres,

aquest posarà les condicions

per fer-ho possible

Presenten aquesta demanda

al Departament d'Ensenyament
per Iai de guanyar una subvenció

per pagar al fonnador/a extern
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ELEMENTS ORGANITZATIUS:
Relació amb la família
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. Atendre a les tamüíes
Interessades en dur

als seus fills a l'escole

.lnrcrmar a les famllies sobre

els trets caracterletics.
el funcionament i els serveis

que ofereix el centre

Presentar formalment el

Projecte Educatiu de Centre, el

Reglament de Règim Intern 1
l'existència i sentit de rAMPA

Explicar els aspectes
burocràtics de la preinscripci6

Oferir un espai en el que
donar resposta a les qüestions
plantejades per les famllies

. Facilitar la decisió de la

prelnscripci6 a les famllies

. Transparència

Responsabilitat

. Calidesa

TROBADA INFORMATIVA PER A LES FAMfL1ES

Primera trobada formal en Ja que el director, una Iarda cada setmana

des de gener fins al perlade de preinecrtpclò, Informa sobre el centre a les familias
Interessades en preinscriure a P-3 al seu lill/a a l'escola el proper curs

Espera a conèixer el decret

de preínscrtpcíó oficial

Entreguen els formularis

al centre

Director explica els aspectes
burocràtics de la pretnscrícciò

amb necessitats educatives

especials aquests
han d'adjuntar

un informe de l'EAPCita les fam illes

en grups de 10 o 12 per tal

d'agilitzar el procés Es responen les qüestione
plantejades per les Iamllies

Esperen a l'assignació
de places
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MATRICULACiÓ DELS NOUS ALUMNES

Procés de confirmació de plaça i entrada formal dels nous alumnes, principalment de P3,
i les seves famílies al centre que té lloc durant el mes d'abril, i a partir del qual continua la

tasca informativa per part del centre j s'inicia un procés de coneixement de l'alumne

. Formalitzar la incorporació de

l'alumne i la familia al centre

. Facilitar l"entrada al centre

Donar la benvinguda formal

a t'escota

. Informar a la familia sobre

els trets característics del centre

. Atendre les necessitats

d'alumnes i families

, Recollir informació

sobre els i les alumnes per a la

formació dels grups de classe

. Acollida

. Obertura

. Confiança

2. Director dóna material

de benvinguda a les noves families
1. Famílies matriculen formalment

als seus fills al centre

Omplen els Impressos

Es facilita un dossier que inclou un resum del PEC

i de la normativa del centre, un dibuix de benvinguda
fet pels alumnes de P3 i algunes dades d'interès

sobre el menjador, el transport escolar, etc.
El dossier també inclou un qüestionari

sobre el nen que hauran d'omplir
per a l'entrevista amb la mestra de parvulari;
aquest recull dades generals de l'alumne/a,

d'estructura familiar, àrea de salut, senscnal-motriu,
d'aprenentatqe de la llengua, dhàbits i autonomia,

entorn humà ¡ altres observacions

de matriculació.

En el cas de necessitar ajuda
o reclamar més informació

sobre algún aspecte,
aquesta es facilita des de l'escola

. Entreguen els impressos
al director del centre

3. Director convoca fa familia

per a l'entrevista individual

amb la mestra de parvulari
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. Crear un clima càlid de recepció
per a les noves tamules

. Aportat la sensaci6
a les famllles de que ta decisió

presa ha estai la millor opció

. Recollir Informació concreta
sobre els nous alumnes

. Reforçar el coneixement de les

lamllies sobre l'escola,
i en especial del parvulari

. Atendre les necessitats que
expressen les famllies

des del principi

Establir un espai de diàleg
entre familia i escola

Coordinar la tasca educativa
d'ambdós parts

. Establir les bases per a la

formació dels grups de classe

ENTREVISTA INDIVIDUAL DE LA FAMiLIA AMB UN MESTREJA DE L'EQUIP DE PARVULARI

Espai de trobada entre la familia nova al centre i algun dels o les mestres del parvulari,
que té lloc duranl dues setmanes després del període de matriculació,

i pretén recollir Informació sobre t'alumne/e I establir un nucli de diàleg entre ambdues parts

Es revisa el llistat

d'alumnes de P3

admesos al centre

Es distrtbuelxen les diferents

ramules entre els i les mestres

de parvulari al llarg
de duel> setmanes

El mateix dia de la matricula

el director comunica a cada
tarnllia et dia; hora de

l'entrevista

Estructura familiar

. Diàleg

Coordinació

ccrrespcneatsntat

Dades evolutives

Dades sensorto-mctores
Cada mestre/a recull

la informació de les tarnütes

a les que ha entrevistat

Mestre/a presenta
a la familia el funcionament

de l'escola, i en especial
el del parvulari

Dades sobre t'aprenentatge
de la llengua

. Es posa en comú ta
Informació recopilada

Hàbits I autonomia

Es comenta la informació
recollida en el qüesuonart
sobre la vida del nen o la

nena completat per la familia

Opinions de la familia

sobre r alumne/a. Mestres formen

els grups-classe de P3,
tenint en compte

la informació recollida
Altres observacions

Famllies comparteixen
les seves necessitats,
comentaris, dubtes i

preguntes amb la mestra.
En el cas d'un alumne/a amb

necessitats educatives

especials també intervé en

aquesta reunió el mestre/e
deducacló especial
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JORNADA DE PORTES OBERTES

I
Espai de trobada, descoberta, coneixement i visita de les families dels nous alumnes de P3

del centre al recinte de l'escola i els seus diferents espais
als que poden assistir tots els membres de la família que hi estiguin interessats

I I
I

Objectius

l
. Crear un clima càlid d'acolíída

a les noves famílies

i als nous alumnes

. Posar al descobert els espais
i el treball que es duu a terme

a t'escore

. Establir un primer contacte
entre les famílies noves al centre

. Fer participar a la familia de

l'escola des del primer moment

. Establir línies de treball coordinat

entre família i escola

J
Valors

�
. Obertura

Confiança

. Acollida

Procés

l
1. Equip de mestres planifica la jornada .

Durant aquest procés hi participen més directament
els membres de l'equip de coordinació

i les i les mestres de P3

l
2. Famílies visiten el centre.

Mestres acompanyen a les famílies

pels diferents espais del centre;
aquesta no serà rúnica oportunitat que les famílies

tindran per entrar a les aules i altres espais de l'escola

l
3. Centre acomiada a les families.

Després de la visita pel centre, els membres de rescola
ofereixen un petit berenar a les famílies
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REUNiÓ GENERAL DE P3

Nucli que, a finals de Juny, reuneix al director de l'escola, els j les mestres i la coordinadora de Parvulari,
representant de la comissió de menjador, representants de rAMPA i les famllies dels nous alumnes de P3

als que se IS presenta formalment el centre i més concretament el funcionament del Parvulari

· Acollir a les famllles noves

al centre des del primer moment

. Reforçar et coneixement de les
familias sobre l'escola

. Informar concretament

sobre sl treball I el funcionament

al parvulari

·
Establir un primer contacte

entre les familias noves al centre

. Presentar rAMPA i la necessitat

de la seva existència en et

funcionament del centre

· Establir un espai de diàleg i

coordinació de la tasca
educativa entre ambdós parts

. Corresponsabililat

. Coordinació

, Acollida

1, ProfessIonals del centre

planifiquen la reunió

,
Director presenta novament

el funcionament general del centre,
els seus trets caracteristics

i algunes dades dtnterès

, Mestres de parvulari exposen
el funcionament concret del parvulari,

la forma de treball, etc,

S'intenta crear així un espai en el

que ccmprcrnetres conjuntament
en l'educació dels i les alumnes

, Tutors/es de P3 preparen

conjuntament la reunió general
d'aquest curs

,
Centre convoca a les familles

per al dia i hora de la reunió

, Representants de rAMPA donen

a conèixer el funcionament i

competències de l'associació, aixl com
també ta seva necessitat j sentit en el

desenvolupament del centre
j el que des d'aquesta s'espera

de les noves famílies

Famílies fonnulen qüestions,
dubtes o mterrcqants.

també poden haver-ho fet després
de cadascún dels passos anteriors

Participants a la reunió,
de vegades, passegen Junts
per t'escota amb la intenció
de descobrir ets diferents

espais de la mateixa
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I REUNiÓ DELS GRUPS DE P3 I
T

Nucli de trobada que es duu a lerme a principis de setembre i reuneix als i les mestres

de parvulari, especialistes i temíues dels I les alumnes de P3 de reeccte

per presentar el parvulari, alguns aspectes d'Interès per l'etapa i els grups de classe

r
I

Procésc:::
I

Donar una acollida positiva
a les families I als i les alumnes

ncuervee al centre

Presentar àmpliament
el parvulari i alguns aspectes

d'interès en aquesta primera etapa
a les noves Iamllies

Coordinar-sa amb les familias

per a fer possible taoaotac¡ó
dels i les alumnes a l'escola

des del principi

Informar sobre la composició
dels grups; la distribució

dels i les mestres

. Possibilitar l'apropament
deies Iamüies

a la vida escolar dels i les alumnes

Fet participar a la familia de
l'escola des del primer moment

Establir un nou espai de contacte
i relació entre [es famllies

noves al centre

I
�. Valors

�,
-r-

I
Transparència

Acollida

Coordinació

I

1

�

t

I 1. Mestres de P3

preparen la reunió

l
Organitzen els temes dels que cal

parlar o incidir durant la reunió

.Distribueíxen el grups-dasse
i els tutors/es a partir de la

Informació recollida amb el

qüestionari I l'entrevista individual
amb la familia

Convoquen les famllies a l'escola

T

2. Mestres de P3 presenten el curs a les

families noves a l'escola

T
Mestres expliquen a totes les Iamüles

noves al centre aspectes generals sobre

el parvulari, així com les àrees o la

metodologia de treball

. Es comenten aspectes d'interès
concrets de l'etapa com

el procés d'adaptació a l'escola

, Mestres comuniquen la distribució

de grups i tutories

,
3, TutorIa presenta aspectes més
concrets a les famlli es del seu grup

l
Cada tutorIa presenta l'aula

de P3 a les ternutes

Presenta també el material que es

treballa i utilitza durant el curs

Concrela alguns aspectes
metodològics al parvulari

Explica al seu glUp de famllies

aspectes més concrets sobre
el procés esglaonat d'adaptació

a l'escola que té lloc durant
la primera setmana de curs

I
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ENTREVISTA DEL TUTORIA AMB LA FAM(LIA

Trobada Individual entre cadascuna de les fam1!les d'un grup-classe ¡ la seva tutora,

que es duu a terme a partir de gener I com a mlnim un cop per curs, amb l'objectiu de posar
en comú el progrés de l'alumne/a i atendre a les seves necessitats i les de la seva familia

1 Es convoca l'entrevista individual
de la familia amb ta tutora

· Establir un nucli de relació

entre les fam mes

I els professionals del centre

Donar Informacl6 sobre l'alumne/a

i el seu procés d'aprenentaíqe
I socialització al centre

· Rebre Infonnaci6 per part
de Ja famllla del desenvolupament

de lalumnera fora de l'escota

· Consensuar Unies d'aceró
coherents entre escola I familia

· Crear un clima de calidesa

i confiança en el que les famllies

s'expressin tranquüament

, Atendre a les necessitats

dels i les alumnes i les famllles

del centre

Responsabilitat

Coordinació

.Conñança

, Acollida

Tutora convoca a la familia, un migdia
a partir de gener, per a l'entrevista individual.

que té lloc almenys un cop per curs

En el cas dels pares separats, de vegades es
faran dues convocatòries diferents

2, Familia ¡ tutora es reuneixen

per compartir el desenvolupament
de l'alumne/a al llarg del curs

Tutora presenta la situació de ralumneza,
els trets que el caracteritzen

i tes caracterlsllques que descriuen
el seu desenvolupament en els diferents àmbits

3, S'elabora la informació recollida

També pot ser la familia la que demani
una entrevista amb la tutora

en qualsevol moment del curs,
si ho creu necessari

FamIlia i tutora debaleixen sobre t'alumne/a.
et seu procés d'aprenentatge

i de socialització dintre del grup,
aíxr com també el seu desenvolupament
envers als hàbits, responsabilitats, etc.

La tutora pot prendre nota sobre els aspectes
més rellevants discutits durant l'entrevista

A partir de les notes preses
per ta tutora durant l'entrevista

i altres informacions sobre

l'alumne/a, s'elabora la carpeta
de seguiment de l'alumne/a

en la que es recullen aquelles dades

Es prenen acords que impliquen a ambdues

parts per Iai de dotar de coherència el treball
amb t'alumne/a entre familia i escola i millorar

la seva situació actual

que caldrà revisar
i traspassar de curs en curs
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REUNiÓ DE NIVELL AMB LES FAMluES

Trobada que es realitza durant el primer trimestre i reuneix a totes les fam Illes dels i les alumnes

d'un mateix nivell. els tutors/es d'aquest I els j les mestres especialistes, amb la Intenció d'exposar el pla
de treball previst per al curs i presentar algún lema concret d'interès per al nivell en el que es troben els alumnes

I professionals del centre

Acostar a les remülee allreball

dels lles alumnes a l'aula a través

del pla de treball previst per al curs
i Fexposlclò dels seus Ireballs

. Clarificar a les temülee

els objectius ecucetíue que
es pretenen des de rescola
en cadascun dels nivells

Consensuar Ilnies

d'acció pedagògica envers

als alumnes de l'escola

. Dolar de coherència la tasca
educativa d'escola i familia

. Atendre les necessitats de les
famllles i alumnes del centre

. Responsabültat

, Transparència

Informació

1, Equip de mestres planifica la reunió

Equip de nivell revisa

els aspectes més rellevants

tractats durant la reunió de l'any anterior

Mestres d'un mateix rwell fan propostes per a

incorporar a la reunió d'enguany

S'elabora l'ordre del dia delinitlva.
Pot ser que l'equip de coordinació inclogui algun

punt concret que considera rellevant

,
Tutores d'un mateix nivell convoquen
a les famllies d'aquest a una reunió

al centre durant el primer trimestre

2, Tutores I famllies es reuneixen

per comentar alguns aspectes
concrets del curs

3. Famllies aprofiten la seva estada

a l'escola per observar les aules

i els treballs exposats dels i les alumnes

.Tutores expliquen el pla de treball

previst per al curs en el nivell

Aquesta reunió també s'aprofita per tractar

aspectes concrets sobre el canvi de cicle
o temes puntuals sorgits en els grups

Malgrat la reunió esta pensada per fer els dos

grups junts, pot donar-se algun moment
de separació SI es creu convenient

.Tutores exposen algún tema
d'lrrterès general en la metodologia

¡ el funcionament de l'escola:

tallers, música, educació tísica. etc .

En el cas necessari, també assistirà a la reunió
el mestre especialista oportú

Farnllies pregunten qüestions
a les tutores I fan comentaris respecte et que

s'ha tractat durant la reunió
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ets diferents membres de la

comunitat educativa

· valorar la tasca educativa
realitzada durant el cicle que acaba

. Transmetre restat deia qoesti6
en el moment actual a les fam mes

. Preveure alguns dels aspectes a

tenlt en compte en el cicle que
comença 8 continuacl6 pet tal de
fer un traspàs còmode per a tots

· Tancar oficialment et cicle

. Rasponsabnitzar els r Jas

alumnes, de formes molt diverses,
en el procés de la reunió 8 través
de la seva participació directa

· Assumir la responsabilitat
com a educador

dels lles alumnes de l'escola

. Atendre 1&5 necessitats

de tes familias
I els ¡ les alumnes del centre

REUNiÓ DE FINAL DE CICLE AMB LES FAMILlES

Nuel! Que, al final de cadascun dels cicles, reuneix e los familias dels i les alumnes
de les dues !lnles amb les Mores dels mateixos, I de vagades,

els propis alumnes, amb l'Objectiu de revisar la tasca realitzada \ donar pas al nou cicle

migdia abans a prepararia participació
de!sl!esalumnesdurantlareunió,

La mateixa depen del curs

I de com vulgui plantejar-ho el cjrs

exposar ets treballs de classe,
explicar com s'be treballat durant

el curs, fer un joc als pares, etc

realitzats durant el cicle

destacant-ne aquells trets més rellevants.

En ocasions, els i les alumnes participen
directament en aquest procés, explicant
als pares aspectes importants del cicle

,Participació

. Calidesa

. Responsabilitat

En aquesta reunJó adquireix un pes dest:acable

t'equip de mestres de PS

Equip de cicle o'llanitza conjuntament
el funcionament de la reunió

que es converteix en el punt
d·unló entre el grup-classe i rAMPA. Tutores valoren el progrés realitzat,

sl s'nan complert els Objectius inicials,
quina és la sltuaclo actual, etc .

. Alumnes, en algunes ocasions,
preparen alguna activitat

per a que els pares participin:
joc de preguntes sobre coses de l'escola,

del cicle, del curs, etc.
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I INFORMES A LES FAMiLlES I
I

Conjunt dïnformaci6 que sistematitza taveluaclò del procés d'adaptació,
aprenentatge entès de ferma integral i relació de ralumne/a i que elabora conjuntament

el grup de professionals del centre que treballen amb l'alumne/a en concret

I
I I

Objectius Procés Continguts

I I
I I

. Sistematitzar
1.Cada tutorIa fa un seguiment I Primer informe I Segon informe I Tercer informe Idels ¡ les alumnes a través del curs

el seguiment individuat
del progrés acadèmic,

I Id'adaptació i relació
de cadascun I I I Idels i les alumnes del centre

2. Mestres duen a terme De Cicle Inicial
una reunió d'avaluació de cicle Parvulari: Parvulari:

De Cicle Inicial.Integrar totes les aportacions a Cicle Superior: De Cicle Inicial
dels diferents professionals sabre grups i alumnes en concret.

. Adaptació a t'escora a Cicle Superior: Llenguatge:
a Cicle Superior:

en l'avaluació de cadascun En aquesta reunió intervenen
. Àmbi! personal:

plàstic i matemàticdels i les alumnes el Cap d'Estudis
Coneixement confiança ¡ seguretat,

. Àrees, detallat Global de curs
i mestres especialistes

d 'un/a mateix/a autoestima, relació .Conelxement
,Comunicar a les famllies amb els j les mestres, .Observacions d'un/a mateix/a.

. Observacions personals
lasituació del seu fill o filla

Coneixement de l'entorn: comunicació, etc. S'inclouen
en un moment determinat

relació amb els companys! les modificacions
es, amb els

. Àrees, valoració global pertinents en relació
,Establir la base per a la 3. Cada tutorIa elabora

i les mestres, etc. al primer trimestrecoordinació de la tasca educativa l'informe dets lles alumnes Observacions
de familia I escola del seu grup segons un model

. Actitud en el treball
preestablert però flexible. .Coneixement de rentam.

S'inclouenEn cas que ho cregui necessari,
. Hàbits les modificacions

I
el tutorIa pot revisar les decisions

pertinents en relació
preses amb altres companys/es Observacions al primer trimestre

·f...

Valors �"

'.{!'-':.:.

I 4. Entrega del sobre tancat
de t'informe a cada alumne/a

. Coordinació
per a les families.

. Corresponsabllitat
En algunes ocasions,

a Cicle Superior, es comenta
l'informe amb els i les alumnes

. Sentit crtñc
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ASSEMBLEA GENERAL DEL MENJADOR

. Informar sobre
el servei de menjador,
la seva organització

i funcionament

.Oferir un espai de
participació per a les

famílies en la gestió
i el funcionament

del centre

. Vetllar per la màxima

qualitat dels serveis del

centre i l'atenció

als i les alumnes

. Corresponsabilitat

. Participació

. Coordinació

Reunió d'informació sobre aspectes generals del menjador que es realitza a principi de curs

i a la que hi assisteixen la comissió que el gestiona, ets membres de l'empresa de cuina que se n'encarrega,
un membre de la comissió de menjador de l'escola i les families usuàries o interessades en el servei

1. Comissió de menjador convoca les famílies dels i les alumnes del centre

usuàries o interessades en el servei de menjador

2. Durant rassemblea s'aborden temes com:

les caracteristiques del servei, el programa general d'activitats previst pel curs,
el pressupost amb el que compta el servei, etc.

3. Familias plantegen els seus interrogants o dubtes sobre qüestions diverses
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ASSOCIACiÓ DE MARES I PARES O"ALUMNES

Grup format per totes les familias associades del centre i que té com a òrgan d'execució
la Junta de Mares i Pares que es reuneix. mensualment per tal de coordinar-se amb l'escola

i oferir serveis diversos a les famílies del centre

en la gestió del centre

. Gestionar recursos
i serveis de l'escola

. Coordinar l'acció

educativa a través

dels diferents sectors de

la comunitat educativa

. Vetllar per la millor

atenció per als

i les alumnes

i les seves families

. Coordinació

1. Famitles d'alumnes del centre fan demandes, propostes o suggerències
per a treballar des de la Junta de Mares i Pares

2. PresldenVa de rAMPA elabora una ordre del dia
recollint lots aquests i la resta de temes a treballar conjuntament.

Aquesta ordre del dia l'hauran de tenir Iols
els membres de la Junta abans del dia de la reunió

3. Dia de la reunió, es reuneix t'AMPA al complert
o una vocalia en concret segons el tema a tractar;

de vegades fins i tot el director de t'escota,
i sempre quedant oberta a totes aquelles famílies que també hi vulguin assistir.

En aquestes reunions es discuteixen temes d'interès per a les famílies com poden ser.

el transport escolar, el servei de menjador,
els pressupostos per les activitats extraescolars, etc.

4. Es prenen decisions sobre els temes que ho requereixin
a través del consens i en coordinació amb l'escola

5. S'informa a la resta de famllies del centre a través de circulars o reunions conjuntes

TresorerIa

. Vocalies
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REVISTA CAL DIR",

Publicació periòdica que la junta de l'AMPA elabora, conjuntament
amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d'oferir a les famílies del centre

informacions i notícies d'interès sobre l'escola, actes i serveis

. Informar a les famílies

del centre sobre aspectes
generals d'interès

. Fer-les partíceps
de la vida de l'escola

, Establir un nucli de participació
conjunta i comunicació

entre els diferents membres

de la comunitat

Procés

1, Junta de l'AMPA recopila infonmacions

d'interès per a la propera edició de la revista

2, Altres membres de la comunitat

preparen articles, escrits o col.iaboracions

per a la publicació

3, Junta de l'AMPA s'encarrega de la redacció

i composició final del contingut de la revista

4, Es materialitza la publicació

5, Un cop finalitzada, la revista es distribueix

a cadascuna de les famílies del centre

entreteniments,
escrits, etc
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REUNiÓ DE L'EQUIP DIRECTIU AMB LA PRESIDÈNCIA DE L'AMPA

Trobada periòdica dels membres de l'equfp directiu

amb el pare o la mare que ocupa el càrrec de presJdenVa de rAMPA, per allractament
de temes diversos i d'Interès generat per als membres de la comunitat educativa

de Ja comunitat educativa:

fam illes i escola

Mostrar-se transparent
I obert davant les aportacions

de les tamüies

. Crear un nucli de participació
de les fammes

en la dinàmica i decisions

sobre temes d'interès del centre

a través d'un/a representant
dels pares i mares del centre

. Coordinar la gestió,
el funcionament

i la tasca educativa del centre

. Coordinació

.Particlpació

. corresponsaburtat

Procés

1. Membres de l'equip directiu ¡ de rAMPA estableixen

conjuntament una convocatòria i ordre del dia,
recollinllemes d'interès proposats per ambdós sectors

2. Es Iracten els lemes de rorcre del dia:

presentació de cadascun n'eus. aportacions al respecte
I presa de decisions en els casos que sigui necessari

Alguns d'aquests temes poden ser:

activitats extraescolars, cobrament de quotes, obres a l'escola. etc.

3, Es redacta una acta de la reunió que recuit les decisions preses
entre ambdós sectors

4. Es fan arribar aquestes decisions a la resta de professionals de l'escola

i a les farnllles dels i les alumnes.
Per a fer-ho pot utilitzar-se una reunió al centre o una circular
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RELACiÓ.:"
AMBL'ÉN:rORN

ELEMENTS ORGANITZATIUS:
Relació amb l'entorn

RELACiÓAMB
ELSSUPORTS
EDUCATIUS

DELAZONA

RELACiÓAMB
PROFESSIONALS
D'ALTRESCENTRES

RELACiÓAMB LA
UNIVERSITAT

AUTÒNOMADE
BARCELONA
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RELACiÓ AMB ELS SUPORTS EDUCATIUS DE LA ZONA

Contactes i espais d'Intercanvi amb rEAP i el Centre de Recursos de la zona que
complementen l'acció pedagògica del centre El través del seguiment d'alumnes amb necessitats

educatlves espectets i ruuntaecre dels seus recursos i materials educatius, respecttvement

. Complementar
rcrerte pedagògica

de la InsUtucló educativa

. Dur a terme ta detecció,
tractament I seguiment

dels i les alumnes amb necessitats

educatives especials
al llarg de l'escolaritat

Aprofitar els recursos I suports
educatius que ofereix la pròpia

comunitat educativa

. Compartir idees, necessitats
i experiències educatives

amb altres centres de la zona

. Aconseguir subvencions
per El projectes educatius del cenlre

Treballar per a la màxima

qualitat de l'ensenyament

. corresponsamutet

" Realisme

.Transparència

Equip cAsseeecrernent Psicopedagògic

. A principi de curs l'EAP presenta a l'equip directiu

el pla anual de la seva activitat at centre

Aquest in dau tasques referents a la detecció, tractament i

seguiment oeturnnes amb necessitats educatives escecrets,
treball directe amb tes remtnes i els tutors/res propers a

aquests alumnes

AI llarg del curs, es duen a terme una sèrie de reunions que
han de fer possible concretar laplícació d'aquest pla anual

Aquestes reunions poden ser amb el director, els tutors/res. la
mestra d'educació especiat, el cap d'estudis, etc.

Durant el curs, l'EAP fa els dictàmens d'escolarització,
fa detecció, el tractament i el seguiment dels i les alumnes, i el
treball amb les famílies que es considera que ho requereixen

AI final de curs, es fa una memòria dellrebaU realitzat,
on consten els i les alumnes tractats, objectius assolits

¡ Unies per continuar el curs següent

Centre de Recursos

Assistència a les reunions conjuntes amb les all res escotes
de la zona convocades pel centre de Recursos

Demanda de recursos i materials necessaris

per a la realització d'activitats i projectes concrels

al centre durant el curs

Participació en Jomades organitzades pel Centre de Recursos
en les que compartir experiències amb altres entitats

Aprofitament del Pla de Formació de Zona que, en part,
també coordina el Centre de Recursos
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. Obrir-se
a la comunitat educativa

. Compartir Idees, neceseñets
¡ experiències ecucetves

amb altres centres de la acne

. Coordinar accions educatives I

aspectes organitzatius i cumcuiers
a niveU dels centres de la zons

.Introduir projectes i Innovacions
els centres educatius

. Aprofitar els recursos i suportu
educatius que ofereix la pròpia

comunitat educativa

.ConstibJir un nucli de trebaH
en equip entre professionals

de diferent5 centres

. TrebaRar per ala màxima

qualitat de l'ensenyament

RELACiÓ AMB PROFESSIONALS D'ALTRES CENTRES

que 85 reuneixen per compartir I coordinar iniciatives, Idees, necessitats i accions educatives

I cercar recursos per a avançar conjuntament en la millora de la qualitat de l'ensenyament

. Es convoca en una reunió
als professionals

d'educació especial del centre

Comissió que s'encarrega dels temes

sindicals reb una convocatòria
a la reunió de sindicat

, Coordinació

, CotTeSponsabifrtat

,
Informació

.cac d'estudls reb la convocatòria
i ordre del dia de la reunió

, Inspecció convoca

a la direcció o cap d'esb.Jdls del centre

amb una ordre del dia

Direcció reb la convocatòria
i ordre del dia de la reunió

Especialista de música

reb la convocatòria
i ordre del dia de la reunió

,Caps d'estudis dels centres educatius
de la zona es reuneixen mensualment.

Aquests es reuneixen pera tractar

temes referents a les seves

funcions i tasques al centre

.Dtrectors dels centres educatius

de la zona es reuneixen mensualment.

Aquestes reunions tenen com a objectiu
coordinar accions relatives
als centres com poden ser:

prelnscripcions, subvencions,
mantenimenfetc

Es reuneixen professionals d'educació
especial de diferents centres,

Durant aquesta reunió es tracta sobre:
recursos, servete especttcs, etc,

, AI sindicat es reuneixen periòdicament.
En aquestes reunions

es tracten temes referents a'

les condicions de treball, salaris, etc,

Dtrecclé i/o cep d'estudis dels

diferents centres de la zona j Inspecció
Especialistes de música

dels centres educatius de la zona

es reuneixen mensualment.

Aquest es configura com un glUp
detrebaJl en relació a aquesta àrea

es reuneixen mensuerment.

Aquestes reunions serveixen per revisar
reetet de la qüestiú a cada centre

I tractar alguns temes d'Interès general
Mestres informen al centre

deís ternes tractats ala reunlé
, Comissió Informa dels temes
tractats a la reunió a la resta

de treballadors/es del centre

S'elabora una acta de la reunió,
incloent els aspectes més rellevants,
que arriba a tots els seus participants

S'elabora una acta de la reunió,
incloent els aspectes més rellevants,
que arriba a tots els seus participants

, AI final, hi ha un tom
de precs i preguntes

S'elabora una acta de la reunió,
incloent els aspectes més rellevants,
que arriba a tots els seus participants
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Obrir-se
e ie cemcneet ecucesve

. Establir una coordinllcló

organitzativalcurricular
entre eeccte Ilns\llut

Traapasaar Informació
Indlvlduetlgrupal
deIa I les alumnes

del centre elallesprofes&lonals
de l'Institut

. Informar 11 alumnes I remlües

sobre el pas 11 secundària,
la eeve organització

I funcionament

. Respondre 11 dubtes i qllestions
plantejades pels alumnes
Ilt!sfamlliesentlllerèncla

B IIquell llima

.Tranqul\ltnitlea perecnes
Implicadesenaqullatprocés

de tJ1ln5lcló

. Vls!tBrlllnoueenlre

.Consütulr un nucU de lreben

en equip entre professionals
deia dos centres

. TrebilUar per abl màlC1ma

qualitll de reneenyement

.Coortllnaci6

. CorresponsabRitat

. Informació

RELACl6 AMB L'INSTITUT

Conjunl de trnbades I espaia d'lntercanvt d'Infonnaci6 icoordlnacl6 11ntre mestres,
alumnes t ramuee de reecora ll'Inatltut del cerrcce de (a UAB

que tenen com li objectiu principal ¡¡sl1I.nl!r un procés de transició positiu 11 recuceclc secundària

amb l'objectiu de coordinar

el procés de transició de

prlmària a secundètia

IIdiversos!)(olesslonll!S
dele dce centreslmpñcets
en el pmcèe de Irsnslcl6

Acoslumen a !)iu!lclpar-hl
ets I les mestres de primer cicle d·ESO.

les tutores de êè.el cap d'esíudls
I el membre de rEAP

a una reunlé per inrcrmer cet procés
da transIció e I"Jnst�ut

.
Durant aquesta reunió,

ee presenten els aspectes burocrètcs

r iee ceractensncuee bàsiques
de rorganltzacl6

l elnmclcnement del'loeíüut

Princlpelment a'eprcñta equest eecet
per trenqumtzer e lesfaml\les

davant del canvi que representa
passar e secundàría

. DUf1!lntaques1e reunió
es cementen elsl 1115 alumnes

que passaran a Ilnstllut,
atenent ela Individualitat

de cecescún c'ens

Alumn8sde l'instltut visñen

Fescota per expltcer
ja seva esperíènce e secundàría

Comentenospectessobrsl"orgenitzecl6
ielluncionamentdelïnstltut,

i responen a tes prequntes
que formulan els I les alumnes

. Esrasponen e Jespreguntcs
i qQestions que pjanteqen Iee tamllies.Es prenen les decisions necessàries

per tal de garantir la coordinació
organitzativa I curr!cular
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RELACIÒ AMB LA LLAR D'INFANTS

Conjunt de trobades j espais de coordinació entre mestres j alumnes

de la llar d'Infants I l'escola del Campus de la UAB que tenen com a objectiu principal
garantir un procés de transició positiu a l'educació infantit t primària

Objecllus

. Obrir-se

a la comunitat educativa

. Traspassar tnfcrmecló
IndivIdual i grupal

dels J les alumnes del centre

als professionals de l'lnstltut

. Visitar el nou centre

.Constituir un nucli de treball

en equip entre professionals
dels dos centres

. Treballar per B la màxIma

qualitat de ren senyament

. Coordinació

. CorresponsabJlilal

. Informació

Reunions de coordinació
entre el director de la llar d'Infants 1 el de l'escola

Visita a l'escola d'educació infantil j primària

Trobades entre la direcció
de la llar d'tntants i el de l'escola

amb l'objectiu de coordinar
el procés de transició

al centre d'educació lntaníü l primària:
preinscripció, matriculació, etc"

"Mestres d'ambdós centres planifiquen la vlslta a l'escola

Tutores i grups-classe preparen la visita
dels nens j nenes de la üar otnrants a l'escola"

Aquest és un treball a dues bandes:

d'un costat. es tracta de treballar què significa
anar a l'escola dels grans i de l'altre.

mirar com podem acollir als i les alumnes que el curs
vinent vindran a la nostra escola

"Una tarda, els i les alumnes de la llar d'infants visiten l'escola.
Donen una volia per l'escola j les seves classes,

i finalment berenen amb els i les alumnes de parvulari

" Es valora aquesta trobada a nivell de grup-classe
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. Obrir-se a

ls comunitat educativa

.Estar en contacte amb

les propostes de l'Ajuntament

. Col. laborar amb
les seves Iniciatives

. Aconseguir subvencions
per a projectes educatius

en el centre

. Treballar per 8 la màxima
qualitat de l'ensenyament

RELACIÓ AMB L-AJUNTAMENT

Ajuntament fa arribar al centre

informació sobre l'oferta i dinàmica

educativa de la zona:

excursions, espectacles, etc.

. Coordinació

. Col.laboracló

. Realisme

Vincles de relació ¡ trobades amb l'entitat representant de l'Administració Pública de la zona

que tenen com a objectiu la coordinació de Ja lasca educativa, el traspàs dïnformació
sobre recursos I activitats culturals i la subvenció de projectes educatius a l'escola

Nuclis de relació

j ordre del dia de la reunió

del Consell d'Escola MunicIpal
hi assisteix unia representant

de l'Ajuntament La reunió la convoca

la part interessada
a lïnici de curs

. RepresentanUs del centre

assisteixen a la reunió.

AI curs es celebren tres reunions

plenàries i la resta organitzades
per comissions:

subvencions, participació
de pares i mares, etc.

, Centre presenta
un projecte cada any, Es discuteix el tema en qüestió.

Alguns d'aquests temes són:

les obres de l'escola, . Centre duu a terme aquells
projectes que li són concedits:

fira matemàtica, etc,
les dotactons econòmiques, etc,

, Es prenen les decisions

necessàries en cada cas Centre redacta una memòria

que retorna a l'Ajuntament, Representantls del centre notifiquen
els temes tractats o decisions preses
en relació 8 la participació del centre
en l'acció educativa a nIvell municIpal

. Es notifiquen aquestes decisions
als sectors interessats en el tema
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RELACiÓ AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Vincles de relació i intercanvi entre l'escola i la Universitat Autònoma de Barcelona

que provenen del fet d'estar ubicada dintre del campus unlversiterl i haver nascut com a escola
de pràcttquee al servei dels i les alumnes de la facultat de formació del professorat

la comunitat educativa

. Estar informal d'aspectes
d'interès general per als membres

del campus universitari

Un membre del rectorat i un de la
facultat de formació del professarat
formen part del Consell Escolar,

arn b veu però sense vol

Servir de centre de pràctiques
a alguns estudiants de la facultat

Escola oferta un nombre de places
de practiques durant el curs

Coordinar els i les alumnes
de pràctiques de te facultat

de mestres

Es duu a terme I'esetanec!o
d'aquestes places entre els i les
alumnes scl.ucnents de la facultat

de formació del professorat

,
Alum nes realitzen les pràctiques

al centre, seguint la normativa vigent

Utilitzar els serveis ¡ espais
del Campus per activitats diverses

da l" escola al llarg del curs
Professionals de t'escota I tutors

de la Universitat coordinen als ¡ les

alumnes de pràctiques assignats
, Aprofitar, per la seva slluaci6,
la relacl6 entre teoria! pràctica

en el camp educatiu

Acollir B molts alumnes, fills de

persones que treballen en diferents
sectors de la Universitat

Alumnes realitzen una memòria
de pràctiques a presentar

a la universitat

, Treballar per a la màxima

qualitat de l'ensenyament

CoI.laboraci6

, Formació

Realisme

Alumnes de la facultat de formació

del professorat visiten t'escola

per a dur a terme alguna pràctica
o observar aspectes concrets

dels processos d'ensenyament
i aprenentatge que allà tenen lloc

Centre utilitza ta aala d'actes
i altres InslaUecions

del campus
que li són pròximes

per a dur a terme algunes
de les activitats educatives

previstes durant el curs

duen a terme investigacions
educatives en el si de l'escola
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DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES:
Recursos i serveis del centre
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AULA O"ANGLÈS

Ensenyar anglès
com a llengua estrangera

Posar a disposició
dels i les alumnes del centre
el material didàctic necessari

per aprendre aquesta llengua

Motivar als i les alumnes

per a l'aprenentatge

Desconnectar de la dinàmica
habitual de l'aula

Oferir experiències educatives
i fonts daprenentatqe
externes a la classe

, Treballar la idea de cura i

manteniment del material
didactic d"anglès d'ús coljectiu

. VeUlar per una
educació de qualitat

Valors

. Coordinació

. Responsabilitat

. Col.lectivitat

Espai reservat I equipat amb et material didàctic necessari

par Introduir; aprendre l'anglès com a primera llengua estrangera
dintre el currlculum I horari escolars a partir de 3r de primària

Aula compta amb tot el material
didàctic necessari per conèixer

els aspectes bàsics
de la llengua anglesa,

aix! com també algunes tradicions
i aspectes caracterlstics del pals

Tol el material didàctic dençlès
que conté aquesta aula

es d'us pels j les alumnes del centre"

És important doncs,
treballar aspectes com

la cura i el manteniment daquest,
malgrat n.iltim responsable

és la comissió que te assignada
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AULA O'AUDIOVISUALS

Espai reservat i equipat amb el material d'àudio I video necessari

par dur a lerme activitats i aspectes concrets del curtlculum escolar,
tol motivant als i les alumnes per a l'aprenentatge

Objectius

. Treballar aspectes concrets

del currículum a partir
de mitjans àudíovtsuels

. Oferir l'equipament necessari

per dur a terme activitats

diverses i actualitzades

Motivar als i les alumnes

per a l" aprenentatge

Desconnectar de la dinàmica
habitual de l'aula

Oferir experiències educatives

i fants d'aprenentatge
externes a la classe

Treballar la idea de cura

i manteniment del material
àudiovlsual d'ús col.lectiu

Vetllar per una

educació de qualitat

Coordinació

Responsabilitat

cct.tecuvnet

Amblis

Aula compta amb els mitjans
d'àudio i video necessaris

per a treballar a classe aspectes
concrets de les diferents matèries,

Aquest material es pol utilitzar
tant a raure dèunlovisuals
com a la pròpia classe

Tol el material dàudlovisuats

que conté aquesta aula
és d'us pels i les alumnes del centre

t:s important doncs,
treballar aspectes com

la cura i el manteniment d'aquest,
malgrat túttlm responsable

és la comissió que té assignada
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. Dur a terme experiències.
treball pràctic i manipulatiu
sobre aspectes diversos

de l'àrea de medi

. Desconnectar de la dinàmica
habitual de l'aula

. Oferlr experlènclea educatives
¡ fonts d'eprenentatqe
externes a la classe

. Treballar la idea de cura

i manteniment del material

musical d"us col.lectiu

. Vetllar per una educació

integral dels ¡ les alumnes

. Atenció

. Responsabirrtat

. Col.lectivitat

AULA DE MÚSICA

Espai que, inaugurat sota el nom d'Oriol Martorell, està reservat I equipat
amb el material necessari per dur a terme les sessions de música

que contempla et currículum I l'hcrarí escolar dels j les alumnes de primària

Classe de musics permet treballar
amb els i les alumnes aspectes
com l'atenció en les audicions,
la coordinació en les cançons

i la creativitat a l'hora

dïmaginar melodies,
coreografies, etc.

Tat el material que conté l'aula de

musica és d'us cel.lectiu per als

¡ les alumnes de primària del centre.

És important doncs, treballar
aspectes com l'ordre,

la cura i el mantentment d'aquest

Aula de musica conté jocs
diversos i aixl s'utilitza

com a ludoteca durant

l'estona de menjador
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lntrcdulrle dansa en

el currlculum I horari escolars

· Fomentar la coordinació

¡"Jtreball en Itquip n trevès

de diferents coreografies

· Treballar el coneixement
f l'acceptació del propi cos

alxl com també

la de la resta del grup

Desconnectar de la dlnèmk:a

habtbJaI de l'aula

.Oferite�eriències
educatives i fonts

d'aprenentatge
extemes a la ¡¡laSSI!!

Oreer un espai de descans

pels més menuts/des

després de dinar

· Vetllar per una educacl6

Integra! dels i les alumnes

AULA DE DANSA

Espai reservat I equipat amb el material necessari

per dur a terme l'activitat de dansa dintre del currtcuíum I horari escolars,
que també s"aprofrte per al descans dels més menuts després de dinar

També com en el cas de Feducaciú

nece, la densa permeltrebaJlarel
coneixement i acceptació del propi
cosi dels da fa resta del grup,

Aixl doncs, permet el treball
da les possibilitats, habàtats,

complexes, etc.

Després de dinar,
l'aula es ccnvertcb en un esper

equipat per a que els i les alumnes

més petils de l'escola

dormin abans de començar
la jcmada escolar de la tarda

, Coordinació

. TrobaU en equip

. Autoestima

Dansa complementa el treball

que es porta a terme a través

de l'educació fisica a l'escola.

Aixl introdueix aspectes
de coordinació I trebaD en equip

8 través de les diferents

coreografies que es preparen
al Uarg del curs
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TALLER LABORATORI

Espai reservat i equipat amb el material necessari

per dur a terme les pràctiques de laboratori I altres expenèncres que complementen
eltrebal! de t'àrea de medi realitzat a l'aula pels í les alumnes de primària

Dur a terme experiències,
treball pràctic i manipulatiu
sobre aspectes diversos

de r àrea de medi

Motivar els j les alumnes

per l'aprenentatge

Desconnectar de la dinàmica
habitual de l'aula

Oferir experiències
educatives i fonis

d'aprenentatge
externes a la classe

Treballar la idea d'ordre
¡ cura del material couecuu

que es ccrnpcrte« per fer
els diferents experiments

Vel1lar per una educació

Integral dels i tes alumnes

Valors

Respecte

. Responsabilitat

ccuecnvttat

En aquest taller
es duen a terme experiències

I pràctiques de laboratori

qua complementen el treball
de medi realitzat a l'aula.

Es tracta d'un espai equipat
en aquest sentit

Tot el maieriat que conté el taller

laboratori és d'ús ccl.lecttu per als
i les alumnes de primària del centre

És Important doncs, treballar
aspectes com l'ordre,

la cura i el manteniment d'aquest,
malgrat l'últim responsable

és la comissió que té as.signada
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Coordinar la tasca

pedagògica entre
els i les professionals

d'un mateix cicle o àrea

. Atendre I orientar

als i les alumnes de

forma indivIdualitzada

Resoldre conflictes

Interpersonals en un espai
tranquil i neutral

. Fomentat el treball

en equip entre
els ¡ les mestres

del centra

Comunicar a la resta de

companys Informacions
dïnterès cel.lectiu

. Emmagatzemer material
referent a un mateix cicle
o àrea de coneixement

TUTORIES

. Calidesa

Coordinació

.Treball en equip

Pelites sales repartides per l'escole que agrupen a un conjunt de mestres, sigui per matèria
o cicle en el que treballen, ¡ que es converteixen en escenari da nombroses reunions de nivell I cicle,
en espai per a les tutories Individualitzades amb els lles alumnes i en magatzem de material de treball

També es tracta d'un espai amb caràcter
de magatzem en el que els lles mestres

desen i organitzen el material d'un mateix
cicle o àrea de coneixem ant.

També en aquest espai existeix una

cartellera a través de la qual els ¡ les
mestres sïnformen ¡ comuniquen sobre

cursos de formació i altres dades d'interès

Espai que es reserva per tal
de par1ar de forma individualitzada

Tuloria també es converteix en centre
de reunions per ats i les mestres

d'un mateix cicle o êree de coneixement.
Així doncs, en aquesta es poden dur

a terme reunions de nivell, de clore
o altres trobades de trebaf¡ conjunt

amb els ttes alumnes.
És precisament en aquesta sala on sovint
es duu a terme el seguiment i orientació

individualitzada, eix! com també
la resolució de ccntüctes Interpersonals

amb als lles alumnes
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Fomentar el gust
per la recerca

d1nformaci6,
el treball lla lectura

Oferir fonis clnrcrmecre
I documentació dIversa

als i les alumnes

. Desconnectar
de la dinàmica habitual

de l'aula

Oferir experiències
educatives i fonts

d'aprenentatge
més enllà de la classe

. Reforçar aspectes
de t'àrea de llengua

Fomentar I'educeclé

Integral dels i les alumnes

Constància

.Coordlnació

. Responsabilitat

BIBLIOTECA

Espai de lectura, trebatllndividual, consulta i préstec de llibres ¡ documentació
comú per a tots els lles alumnes del centre I disponible dintre de l'horari escolar

que pretén fomentar el gust per la recerca d'informació, el treball ¡ la lectura

Àmbits

Grup-classe duu a terme
la recerca dïnformació

sobre un projecte o qualsevol altre tema

que s'està treballant a l'aula

l'horari escolar reserva
un espai anomenat biblioteca,

En aquest, els i les alumnes poden agafar
en préstec i llegir llibres de la biblioteca

de l'aula i de l'escola a través
de la tasca que duen a terme

els encarregats de biblioteca

L'horari de migdia, sobretot en el cas dels

més grans, també és una

bona ocasió per utilitzar la biblioteca,
Alxl doncs, els i les alumnes poden
aprofitar aquest espai per fer trebeue

a la biblioteca durant l'horari de menjador
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SALA DE JOC SIMBÒlIC

Esp.lorgtloltuleodllerlolsouell'lameUesda¡oc qua UlllllZlocls I los I lumoesdaPorwlurt
dumol duos ho,lS nlmlolll, amb la f,o.IlI., de de,eovolupar la tmaglo.eIO,
laç, ..ció,lljocllll,allt(Qn'lnlreel,ol",'lnnene,delgrup...tlaue

.
E.tabll'l1Itons de Joc:

d.lveJ'1,O$,...,.els I 1e511um"l5
dlnll"lrhonrorieseol&r

. BCllgo

.0000rirupe�nt�
wue.ttve5llonts

d'lprlnenlllgl
�emeselltla5Se

MO$lms de PaI'YulDri pianJfiquon rhomri

d·utilltudodeta5.1lIade)ocs¡mbOlic.
ElallrupsdeP41P5

hi van dos tops pol selmana

me/TIroquoPJro:Ililvl
aqulISlaacthill.lllalDprOploeul.

.Oulo.rrib.elmomonl,mllo&
alumnes es dlt!lpl.llcen lins la sato de Joc:

slmbOliclol.mhmlmlnlllnl,rortlre

.AIIi/lllldglacIa5'G.clldoolumnela
hi dG l&c:olUr el mlllori.1 qua hlI Ulilrtzlit

.Perruquerl.

. Fom.nlariaImaglnllc16.
bri crlll1ivft.at I III joc
dal.llHlllumnn

. Alumnw es dl!Lp<ll"$.lln per la sala

IdodlquOf1llllfllblun.aOOnr:lljuger.

. Con�lruc:cio

E,lob!lrnucUs

. Un cop 11". cadlalumnoll

lm:ullllluroml/TIollllcOljoguin$$
ambllt$ que vol jugar.

Enungmnlllbo:l"'�516.al:;¡lasalumnas
podllncln"'¡ardiveBe5YOg11d05dej'OC

.FlnIlLmentalgrup.lornaaclosS1il.
Inlonlllnlm.llntonlrnoVllrnonll'ordl1l . Disl""ssos

deconvlvonclalnlro

.lsmlllT1bra,dalgrup-cIoSSl;l

.Facititarlr.r'",Laclomsocill.ls
&nlrllbdilerlnts

m.mbrasdGlgrup-c1lrsso

. Plrtlclpar&nlaClJ18.
mlnllrWmenl,

oroon!tnlc:l6I onIltI
del mat.rialcoUect!u

. F.rel segufmenl
cie l' .... pllKlo I progrb
®l5I 1os.lumnes

dlntr.delgruplOeI'�ola

. RaIotç.r v.lon; I h;\Wb

q08l15lreballonlrllula

. Vet!latptrrunaedUCDCIO
Inlogrtlldel51lesalumOM

. Autonomia

.�ncill
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CASETA DEL SORRAL

.Crear nOU6 espais
dinlredel centre

per dur a la practica
r atendó a la diversitat

i el seguiment Individualitzat
dels ¡ les alumnes

Establir nous espais
per a acüvñete concreles

del Parvulari

Desconnectar de la dinàmica
habitual de l' aula

Oferir experiències
educatives i fonts

d'aprenentatge
externes a la classe

. Establir un espai
de trobada i reunió

pels membres de rAMPA

. Vetllar per una educació

integral dels lles alumnes

. Autonomia

Coordinació

. Participació

Edifici que, dintre del mateix recinte de l'escola, euuñtza per a fer els desdoblaments de grups
previstos per dur a terme t'atenció a la diversitat i algunes activitats de Parvulari tora de l'aula.
cometent també amb un espai convertit en despatx de trobada i reunIó pels membres de rAMPA

Caseta del sorral es converteix
en un espai que s'utilitza

en el moment
del desdoblament de grups,
Aquest permet atendre

la diversitat de l'alumnat i fer-ne
un seguiment més acurat

Parvulari utilitza aquest espai
per dur a terme activitats

de caire maniputatlu
al llarg del CUlS,

Es converteix en un recurs,
una nova tcnt d'aprenentatge

fora de t'acre

Caseta compta amb un despatx
que utilitzen els membres

de rAMPA

per a la seva reunió mensual
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MENJADOR

Servei que ocupa la franja del migdia, gestionat pet la Comissió de menjador
I organitzat per una empresa contractada per j'AMPA i que, coherent amb la Ilnia

pedagògica de t'eeco!e. organitza activitats diverses durant "horari del migdia

Dur a term e activitats
coherents amb la IInla

pedagògica del centre

. Oferir experiències
educatives i fonts

d'aprenentatge
més enllà de l'aula

l'escola

Crear nuclis de relació i

convivència dels alumnes . En aquesta reunió es

planifiquen tant els menus com

les ecñvitats que es duran a. Establir espais de joc
terme al llarg del curs.

Ambdós aspectes mantindran

coherència amb la IInia

pedagògica del centre

. Reforçar valors I hàbits

que es trebaUen a leute

. Afavorir l'educació

integral dels lles alumnes

· Coherència

· Coordinació

· Col.lectivitat

Abans de dinar els i les

alumnes gaudeixen d'un espai
d'esbarjo i joc lliure al pati.

Es considera important que els i

les alumnes comptin amb

espais d'autonomia en els que

aprendre a fer coses sols

Procés

Dinar s'organitza en torns

en el menjador de l'escola

-menys els i les alumnes

del Parvulari que dina

a la seva classe-.

Aquest és Ull moment central

a l'hora de treballar

les relacions a taula,
la higiene, la nutrició, etc.

Alumnes i mcnltcrwes

de menjador comparteixen
activitats aprofitant els diferents

espais da l' escola.

Aquestes poden ser:

tallers, jocs al pati, deures
o lectura a la biblioteca,
video, descans, etc.
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.Practlc81_portdlntrel
fora de l'horari escolar

amb lot el material I espai
necessari

Oferir un espai de jocs
esportius ¡ organitzats en

equip ala j les alumnes

. Trencar la dinàmica

de I'eula

. CooètxerUl'l8foot

d'sprenentalgemés
enllà de la cleese

. Treballar el cooeinment
I l'acceptació del propi

COB eixl com també la de
Iar�ledelgrup

. Reforçar actituds, hàbih.
I valcM's qLltl es treballen 11

raulaideforma
coordinada amb la hlmJlia

.Celebnu- festes i 8�r!!$
activitats que sgrupen e

me.s d'un grup-classll

. Autoconeixement

. Autoestima

CoUeclMtat

GIMNAs I VESTUARIS

Espai ampli ¡ equipat amb vestuaris I material per B la pràctica d'esporta i joca organitzats
que compte també amb un escenari, el que fa possible aprcriter la sala

per a la celebració da restes i allres activitats globals del centre

Espai que es reserva per 11 la pràctica
d'esports dintre de t'f-orar¡ escolar,

el joe organitzat ¡ la celebració de festes

que agrupen més d'un curs.

En tols els casos. aquest ee converteix
en un nucli de joc ; trebal! en grup

lmpcrtant pel desenvolupament
ceís

í

ee anenres

Educació ñsea, i gimnès com a escenari

d'aquesta, són els espais por eacel.lència
on els quo els i las alumnes coneixen

i aprenen a acceptar el sou propi cos
i eldejs seus companysses.

Aquest és un bon espai per treballar
aspectes com les habllñals que posseeix

cada alumne/a, els complexes, etc

Vestuaris permeten ter el seguiment
i reforçar ectñuce, valors ¡ hàbits com:

higiene, cura dol material,
pudOf, naturalitat, etc,

amb paper més rellevant 11 Cicle Superior,
Actituds ¡ hàbits que r escola
i la familia pretenen trebejar

conjuntament ¡ de rorma coherent
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Temps I espai do lleure de mitja hora aproximadament que representa un nucli de relació, joe I retrobament

lúdic I esportiu entra alumnes que, organItzat per cicles, 85 converteix en una fonllnesgolllbla d'experiències
IdelemespatpoSlerlortreballaraulalunespalpltvlleglald'observacl6la8gulmenlperalslleameslres

.crear nueae
dlntorrelacl6anlnt

alulIYles

.Establir un aapal de joc
Iesport dintre l'honar1

8;çolar

•Ap","dre e negociar
elsproplslssumptes

lconnlctas

. Convertir-se en

rl6C8narl de f.sles
IceJellflclon. de rnen!a

.Obaervart'erel

seguiment dels grup6
I dels I jee alumnes

,O ..ccnnectar
de III dlnlimlca habituar

de l'aula

.Olertrexperiències
edccewes I fonts

d'a¡:nnentalge
més en� de l'aula

.Fomentarreducació
Integral dels I es alumnes

.CoI.1edlv1ta1

. Amistat

. Autocontrol

Pali 'o un espai bàsicament d'esbarjo.
Joc I esport dintre le dlnèmlca 85C01ar.

Tant el)oc esporàdic com !tia activitats
conlroladesperll omplir aquest espai
escon ...erteeen doncs en un nucli

de relildons i convivència lonBmenlB1

e n el desenvolupament dels lles Bl\Jmne&

Pati es converteix en rescenari
i nucli de trobada de molts

dels actes festius quo els diferents
membres del centre comparteixen

com a projectes glObalS al llarg del curs

Es tracta d'un espai privilegiat perquè
els I les mestres observin al:¡¡ gr\lp$

I alumnes comjuguen,ccm s'sonrpen,
qué és elque els egrade Icrlelqueno,

com es relacionen entre ells, etc,

Espai d'esbarto 6s un nucli en el que
ela I les efumnee ee releclcnen

I negocien entre ells/es

A mllÍ6,aquestl!sre:laclons,conf1lctes
Ilamalelxaconvlvéncla80vlnles

converteixen en rontsd'optenentatge
I temes de IrebaU a l'aula de5pféll del peti,
per exemple, a l'assemblea de classe
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espai a un altre

Permetre la trobada
entre els i les alumnes
de diferents classes

i professionals
d'un mateix

i diferents nivells

Dur a term e tasques
de l'acció tutorial

Coordinar aspectes
dellreball a classe

.Exposar els treballs
que els i les alumnes

duen a terme

al llarg del curs

. Decorar l'escola d'acord
amb l'època o el moment

de I"any que és

Calidesa

Coordinació

. cct.tecnvttet

PAS5AOls. ESPAIS COMUNS I DECORACiÓ

Espais i zones de pas que omplen l'escola i que es converteixen en veritables nuclis educatius
pel fet de possibilitar la Irobada i relació entre alumnes i mestres I aquesta entre ells mateixos

i sar l'escenari d'exposicions dels treballs i d'una decoració elaborada pels propis alumnes

petites i breus reunions entre els lles
mestres del centre cada cop que es troben

mentre van d'un lloc et'anre

Sovint, en aquestes trobades,
es prenen decisions i s'acaben

de coordinar aspectes
que prèviament s'han debatut

en reunions conjuntes

Espais comuns acostumen a estar vestits
amb exposicions de treballa

i altres elements decoratius e!aborats

pels i les alumnes que varien

segons el moment de curs.

Aixl doncs, la decoració és fruit
del treball individual i cct.tecttu

que es duu a terme a la classe

També és un nucli de trobada, relació
i moment per a l'acció tutorial

amb els i les alumnes del centre
Sovint és als passadissos j altres espais
comuns on es parla amb aquests/es,
es ressolen conflictes i, en definitiva,

s'escurcen les distàncies entre uns i altres
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Oferif un servei educatiu

més complet, per als i les
alumnes de l'escola

mes enllà de l'horari escolar

Fcmenter les relacions

socials, eljccll'esport

. Crear nuclis de
convivència entre

els ¡ les alumnes

Raforçaractituds,
valors i hàbit5

que es treballen a l'aula

. Alendre les necessitats

de les famílies qua treballen

Establir un nucli

de participació per a les
familias de f escola

Contribuir a una educació

inlegraldelsilesalumnas

. Convivència

Participació

Coordinació

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Activitats esportives i aceoèmlquee gestionades per rAMPA que,
tot aprofítant les instal.laclons del'escola,

es realitzen a continuaci6 de l'horari lectiu del mati i de la Iarda

Junta de pares i mares consensua

quines seran les activitats extraescolars
a realitzar durant el curs segons
els resultats dol curs anterior

que realitzen una activitat s'agrupen
en respai del centre reservat

cer aíe eeve realització

Es busquen monitors o persones

encarregades per a cadascuns
de les activitats extraescclers

,
Durant una hora o dues,

aquest grup realitza, Junt amb el monitor

corresponent, l'activitat en concret.

En el cas, d'activitats esportives,
els alumnes utilitzen

els vestuaris de l'escola

AMPA gestiona el pressupost. Jes quotes
i els horaris de les activitats exíraescotars
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GRUP-CLASSE
IORGANITZACiÓ

DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES:
Grup-classe i organització de la convivència

TRACTAMENT
DENORMES
IHÀBITS
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. Acollir als t les alumnes
de forma càlida i afectiva

. Rebre en el grup
als i [es alumnes nous/ves

Lals repeudorsras

.
Fomentar un

clima de confiança
i cches'ò en el grup

Enccraíjar als I tes alumnes
de cara als reptes

que presenta el nou curs

Establir normes
t pautes de comportament

I convivència

. Organitzar les bases
del trebaU del curs

Fer el seguiment
del procés d'adaptació
dels ¡ les alumnes

en un grup-classe
l eresccta

· Accude

·
Calidesa

· Cohesió

PRIMERS DIES DEL CURS

Conjunt d'accions, relacions i espais amb Important càrrega afectiva

que s'estableixen durant els primers dies de cura i que pretenen organitzar
els fonaments de la convivència ¡ el treball del grup-classe durant el curs

Motlesfamllies

acompanyen
ats i les a!umnes

a rescata;
d'altres arriben

amb transport escolar
L'enfreda es converteix

en un lloc de trobada,
sejuteciétintercanvi

Música sona per donar

la benvinguda
alsilesalumnes

Aquesta eis eccmcenvera
cada mati del curs

Mestres surten a rebre

al seu grup d'alumnes.

Aquest s'acostume s

mantenir durant lo! el cicle

. Tutora tutora! alumnes

van junts cap a la classe

, Cadascú explica
breument què ha fet

durant les vacances

elslles awmnes
s'asseuen com volen

aísiIee alumnes
els objectius, matèries,

horaris, projectes
i novetats previstes

pel nau curs

Es duu a terme
un procés d'adaptació
progressiu durant

la primera setmana de curs
Immediatament, el tutor o tutora

els dóna la benvinguda
al nou curs

. Alumnes fan preguntes i

comentaris al respecteEs donen a conèixer als nous

membres del grup.

També entraran e l'aula

per presentar-se
els! les mestres especialistes

.A l'irncid'un nou cicle,
elstles efumnes cetcurs

superior reben als nous

(els iles de 2n elsifes de tr.
els i les de 41 als i les de 3r,

i elsilesde6è alsilesde 5é)

.Estant junts mtercanvien
oxperièncles i comentaris

sobre el nou cicle

. Fins i Iot, poden fer un

esmorzar o berenar plegats
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DARRERS DIES DEL CURS

. Acomiadar oficialment
el curs, cicle o etapa

. Compartir de forma
festiva el final de curs

. Enfortir els vincles

entre els membres

del grup-classe

.
Valorar et treball
I la convivència.
durant el curs

. Desitjar-se bones

vacances

Cohesió de grup

Convtvència

. Amistat

Conjunt d'accions, relacions i espais amb Important càrrega afectiva que,
trencant l'organització ¡ l'horari escolar, tenen lloc la darrera setmana del curs

per formalitzar el seu tancament i l'Inici de les vacances

Alumnes i tutorIa aprofiten
algun espai de classe per a fer

una reflexió conjunta de! curs.

En aquest procés,
tant es valorarà el treball realitzat

com l'evolució del propi grup

Grup-classe organitza
un esmorzar de comiat a la classe

.Cada alumnela porta alguna cosa

de casa per menjar
amb els companys/es de la classe

Grup-classe comparteix l'esmorzar

Darrers moments del curs plegats
s'aprofiten pels comiats formals

entre els diversos
membres del grup.

Aquest comiat pren un major sentJt
en el cas dels i les alumnes de 6è

que deixen definitivament l'escola
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NOM DE LA CLASSE

Procés de recerca d'un nom que Identifiqui al grup.classe durant el curs o cicle

que es realitza al principi d'aquest per Iai de fomentar la cohesió del coUecllu

Construir

la identitat

coUectiva

del grup

Representar un
punt de referència

I unió pels seus

membres

Identificar el

grup en el centre

. Constituir

un projecte
o un nucf de

treball a l'aula

Facilitar

l'organització
dels grups
en el centre

P3: DeP4

a Cicle Superior: Alumnes
Noms estan treballen l'animal a

predeterminats, Es dedica un la classe a través
sempre són espai de la classe de dibUixos,
les classes pera fer la decoració

de les tortugues propostes sobre de la classe,
i els peixos. possibles noms petits projectes
El centre per la classe i altres activitats

considera que

aquest let lacilita Es dóna un Grup-classe
l'adaptació dels temps de reflexió s'apropa a

i les l'alumnes individual. aquests animals a

al centre en Els ¡ les alumnes través de
aquesta edat sovint aprenen l'observació i cura

per comentar-ho de les mascotes

i posar-se d'acord del grup

Es vota respecte
les diterents

propostes
Sense que aquest
sigui un criterl
preestablert,
els noms d'un

mateix cicle surten

bastant aparellats

Grup-classe
decora la porta
de la classe

amb motius

que ran relació

al nom

sobre el tema

a l'aula

. Sentiment de

pertinença al grup

Cohesió del grup

.Participació
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CÀRRECS DE LA CLASSE

Conjunt delasquos prlvlsto1 p8f III bon funclonlmerrt del gfup-elan.
qUI a'assignon portòdlclm.nt li Ull o mOs llum nIs del grup I carMen de lorml rolatlva

.Responsabilitat
lblln.lumnn
d.llunclonament
dalaelesH

. EncafTDCIJ . Biblioteca

. Repart!rMh!

• RelHlrtlrmllt.rtar

. Ten\rCl.lnJ
de los planin

.E�regat
de! cernct de Ioc;lot

CJcIeMltjl: Ck:laSupeOor:

.At.wrirr.utonomla
del$llnalumnes

. Roparllrmll&fiat

.BlbllotlCa

. TenlrcunII
da I&s plantes

.0,.,.

.......

. S"""'"

,Plantn

. Rog;¡rplllntos
.A.pnndAieordlnguta
currk:ula�adaptab
•�I!dal

olumnosdwHl
11 termetasques
qulnzolUllment

alurnl\esduln

.talmoUlsq�
qulnzonalment
OdUllltlltJ6S
:loOlmanas

IIlumnudulln
li tarmetasquQS
quInzenalment

Danuot

.Eslealitnelcllnvl

Tanlrcul1Idols
animals

. Agenda

Cartellera

.lfIfonnlltQ

. Penianes

.N&la¡'

. Met.riaI

• Mockrador

.B""""",,

eadas.:<mdel:sctnecs

.Coolribulr
aJbonfunclonarntnl
delgru�

.Temps

•F&eIIltatal:sIles

mesl,,"I.1sI\Q$
atumMSIIgUnft"'IM.
detlpuaruIlnwi

.Autonomia

.Rapcnsabllitat

.Co<MW"""
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i elfuncionament
de l'escola

MlRorar la vida en el grup
lla comunñat

Comprendre la seva

necessitat, ús I compliment

.cenvcar al seu ús,
construcci6

I renexl6 cel.lectiva

. Coordinar
te teece ecucewe

de tota l'escola

. Coordinaria tasca

en aquest sentit
entre escola i temne

TRACTAMENT DE NORMES I HAslTS

de coordinaci6 i claustre
elstles mesíres

reñadcnen conjuntament
sobre quines són les normes

i els hàbits necessaris

pel bon funcionament
del centre

. Aquestes queden reñecueee
en documents institucionals

com fa Programació,
ta Memòria del curs i el

Reglament de Règim Intern

. Cada cert temps hauran

Treball sobre les pautes j lormes de comportament quasi rutinàries
que, a petita i gran escala, regulen la vida I convivència de la comunitat

i afavoreixen el desenvolupament personal dels lles alumnes

. Respecte

"Autocontrol

Respcnsebiêtat

de revisar-se amb

fes modificacions pertinents

Aquestes decisions
també es comunicaran
a les famllies per tal

de garantir una major
coherència en aquest sentit

at pati, al passadls, els i les mestres

hauran deveUlarperque els i les alumnes

facin seus, respectin i compleixin
hèbits ¡ normes del centre

Dependències comunes

Relació

Circulació

"
Vestuari

" Neteja

Materia!

Rene)(ió conjunta
a través de t'assemblea

de classe i de delegats/des
quan una norma s'incompleix
i ha oenenaer-ee la srtuecle

en concret i prendre un acord
o compromís al respecte

Treball a través de la implicació
dels i les alumnes en la dinàmica

i funcionament del centre

Destaca la seva participació
en la celebració de les festes



H Só •

¡j lj I!!
1 .�

i! ilJ;
1 I� ¡l-
i d

= E OiH
�i � 3 �

E E
� ." [L � ¡ �

� � �n • �l .ii ri � � �
.. li i� ti� s

E
�

]� H- I
il"i _ §

l ·i�
�g �� .

! � � � �� H�
i .� � i

>�

283



N
00
�

· Agrupat matl!r1a1s rerarentsll
actto,.Halsdivers8&

· FacUltarl'aproplaclóde respal

. Crear la pròpia Identitat del grup

. TenlrcUf1l del matflrial
IndIVIdual I c:oUectlu

. TrebaHar conceptes
laltntsallpectesre!leY8ntG

· Establir bones� entre
els membres dal grup-<:18s6e

. Grup-cesse Iria el nom
de Ja classe

.Apartlrdererer;cló
8'engega un projecte de
treball 60bnt el tema IrIat

• Alumnes decoren
la porta de la cíeeee

1mb motIUI rocollllJ;

durantaqiJetR tlllbaJI

Exposició dels trebeüe,
murers! exposicions
reañtzedes pels i les

aJumnesdel grup-clase.e

DECORACiÓ DE l'AULA

Disposició detstrebeus. materials I elements Importants en la vida del grup-cla58e,
qUI! emblenten l'aula, presenten els I!.prenentatges realitzats pels membres del grup,

ejuclenaJa seva org.nitzacló I configuren el propi eepal

caJendarlperassenyalar
qUI! permet treballar al
temps I dIstribuir les

aclMtats a realitzar al

llarg delmes

Espais per li desar el

material de lreballlndivldual
B Cicle MItJà I Superior

.Cc:lrrapoosabIJItDt

.Coordlnacló

.P-

. Calidesa

ElernentsorganitzaUu8
del grup-classe:

Inslad'ssslrdéncla,
lemes d'assemblea,
cilrrlt!CS,horaris,
agrupaments,

pla detrebep, etc

De P3e Cicle Superíor:
Cicle Inicial:

calendari per construir

en el quo els
¡ les alumnes aprenen

a cot.íccar:
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TEMPS
D'ORGANITZACIÓ

DEL TREBALL
DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES:
Grup-classe i organització del treball

TREBALL EN GRUP
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. Organltzar.rtr.bt:11
.,e.llt:rlIrc.d..... IóVoulmJ,r¡ •

. M.'ClItcon]untlom.nl
.mb o!. I 1... tllrntlOl III. ob¡.ttlu&

d.lr.bIIltd.lgttlp-cl ....
1¡. ..v.t.mpo"l�eló

. Ftrun. r.vt.l6lunlpr.vIlIló
de I.. teaqu.. d. cllue

• ro.lftur,conl(nu.ro Ic.b8r

. e,l.blll plIn. cMt tl.bIi� qUil IIn.

p.rm.Un."oNrlo.,It••
Pl'h��nld.llnld ..

.Aptllrodr•• ga,tlon.,.lt.mPl
d.trelMlnld.t¡'ur.

. Orglnllnrloat..qu.. decWu.
• r •• lltar. 0. ••

. Mmr."la 11o,.lumn.,
un modal per organllnr-so
,I propi pla dlll,.ba�

. 60rvtr d. mal.tr1:ll o',v.lu.cl6

dtilsllo,.lumn..

. R.. pen••�r.lsllo'lIlumn..

dol HVp¡"Qplproeh
d',nHny.mentl.prllnonl·1Dt

P.rvul.rl I Cicle Inicial:

.C.dadl•• lgrup-clasndedk:a
.1. pl'lmera mínuts 11 oru&nltnr·,.:

• 1s'�fI·II·Wdll.fanlo.aeVII.I.,quos.
elslleslllumn .. "vlnnlltpladal'lIball,
praparenollTllltllrlalnlleeuprlparlfobaJl.ra
cl,,,II,lInolllnco... IILDcsr1l1llor',alc.

. R.IIoI04' mi'''' ., momenl
depllnllbr.ltrotn.11.

Etlulorl.r.un.Ix.I&IIH.lur.ln .. aprops.u,
.1. dónl la ban'flngud. 1 cHdlqu.n un temps par

r.vta.rta.tuqu .. pr."'.t .. parllt..... 1ó

,tnlclell 11 r.t.na.nYllf1ll ta ptlmfll'1l tne.
Jlfavblll ell atpl. da bobatt

TEMPS D'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Tomps l "p.tt¡u ••ttutor/. 1.lgrup-elulI d.dtquan. plloelpl dal dl. lIoloulm.nll
a esl.btlr qulnl.ón ela obJedlu, 11 pllrlagub a partir dll IllIVOrs,

orgllo!ttlr IlatllBqulIl I rGltlturlollt.mOl.lr.bIUlrlpr.vllJrall r&a tWclód. folf1I1'. cal •

qub ,'hil de llir pol dll UlI[lool

,Ra5pon3llblflt.1

,Autooomt.

,Cot,Io00I1lei6

ClelaMitJ.: CIclaSupallorCi<=toMitJ.:

,Cadlldlllunalllmlltl,oltu!Ofllreulllllx

aJsllo$alumncsopsop,e"
r.tsdón;¡Jobanvlngud.ol

EIsllosalumnucnrotttllnolovlson
I CClmplelan<:Qnjunbunolltlo pi5SlJnll

011 hi aón pfovil;to$ algUllQa
do les adivltlills do la 50lmanll,

Ao;¡t.lo5thuna5pal
anaIO;¡t.lllmoslrl!/llillumn"'s

rO<:Qrdonslhand'!nlclarlolnasnovol,
las hllnd'lIC1bor,ancomontonIllgt.lnsupad&l
CClncret5,5'anotonlaaquo5segufll5iopcloll.ls,

Y6uen51hlhapluvlslooIg<lnll5ortidQ
o Dcllv�gl extraordInària, etc,

,lnlcienlolelnaonVllrslllp,lmllrBlllSC;I
previsto on ot pili do t¡",ban

ClcleSuporlGJ:
CtcleMkJà'

,AClldlllllumllelllsotldón.por�lltmana
un lullanolque hil d'organ!tta¡ III seva tasca

Calque l'alumnolo aprengut a donar cabuda
etoh" les oC'!lvlta!5que són Importallts'

o�po¡t, )oc, ccurce. etc.

E5dadlcaunl"ulóntmanDt
e l'estudi t l'organltmc16d.ltrcboll
quosïnlonlo5tgt.llCllmhnprop
pontble dol cap de setmana.

Aquostacomançaambtll revisto
doI'IIganda,tnlasqucl.rutilu.,
l'IJ<ldo qua podon naClull.f,olc,

.C.dllllumno/Qoscullltluromollt

I dolorllUl parlòdica de .. li lras lull� de l/fiball

que hi ha on carpetea 11 la ereese.

Aquests,qt.les'hourand'ollolar
an II lull d'orgollitzocló anta/Iol,

et>nlanenadlvttats div9rsol por Iai a casa

quaprotononrOIOIÇIIlel.oprononlalgo,
quooareatitzonal'oscolo,

qUlnnoósquahllnd'ocobarlalnosdeclD6So

DosprbesdedlcaalllmpSfll5lallt
pol. orgllnllnr el troball 11 f"'lItttul,

IIV11nÇIII leln.. do clalSo Ilroblltls en grup,

dUI 11 lefml uno IIlonelOimllvlduDl,lIlc,

, Tanta\slullsllelroballcomoJ,deureti

p,OpiafTWInlsorDnlavi511ls
potluto,loC1ldaslltmnno

S'jnllOd<lelxl'u5dal'agelldll, Elllstlm.11ID l'u. di l'lIg11nd,,,
dotanl de ITllljoroulonomllllts 1111 elumnal

en ili ge.sUó dol eeu tampsdl trabaU .

Tamb4esdlldlcll1lneslonndeclasaee

rll'flnrJrocoldllrlll8qu....puntar.l'egelld,a

Cadadill usdadjc;a t.lna ostonae rO<:QrdBI
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I ITALLERS

l
Espais contemplats dintre de l'horari escolar en els que alumnes de diferents classes

s'agrupen par a la realitzacl6 d'activitats que, essent continguts del currfcufum,
fomenten una lorma d'aprenentatge de cairo manlpulatlu I pet descobriment

l
I

Objectius

I
.Treballarcontinguts
delcurrlculum

MotivaralsIlesB1umnes

perruprenenlalge

·Trencarrorgeninacl6
hablbJnIdelgrup-clwsse

.Aproparelsllesalumnes
dedtferentsClS880S

.PosslbUitarladescoberta
denOUIiescenaris
Ifontsd'aprenentatge

·Afavorirfautonomla

lelprocésd'sprenentatge
individualitzatialhora

coopervtiuentre
elalles.lum"u

·Reforçarconceptes
aparllrdelamonipulocl6

preeèe

l
,

4. Alumnes elaboren

els productes dels tallers
1. Equip de mestres

planifica els tullers

l
. A principi de curs,

els i les mestros
de cada nivell o cicle
revison ni contingut
delstallerstreballatB

el curs anlorior

En IMi reumcne
docoordinBCI6

es prenen les deciGIons
de mOdificaci6, reducció
o ampliaciÓ dols tallers

neeessànee

OH de la coordinacl6 05

transmeten 16& decisions
li la resta de mestres

i

I 2_ Mestres i alumnes

organitzen els grups

T

Parvulari: Cicle Superior.

. Mestra o mestre

do cada classe

fa dlfentnls grups

. Dos meeees

d'un mateix nivell
elaboren laOista

final dels grups.
Aquests e'ínteote

que estiguin
compensats

,

l
Tallers agrupen
alsilesalumnes
dels diferents

cursos, cicle o nivell

Cicle Inicial

iCk:[eMiljà:

alumnes,
conjuntament amb
els i les mestres,

decideixen,
en funció dels seus
interessos i gustos

el primer taller

a realitzar

,

alumnes,
conjuntament amb
els i les mestres,

decideixen,
en funció dels seus

lnteressce i gustos
el taller a reeucer

l

•
3. Alumnes treballen

per tallers

*
Cicle Superior:

. Responsables
d'aquests tallers
s6n eís futors

I tutores, mestres

especialistes
i alumnes

en practiques

1
Cicle Inicial:

. Tallers duren

de 6 a 7 scsslcns
cadascun

isOnrotatius

. Contingut
delstaUers ós:

informàtica,
ciències de la natura,

teatre, etc.

Responsables
d'aquests

s6nelslutors
i tutores, i mestres

especialistes

• ,

,

l

.Afavorirunaeduceclè

Integralatentaaíadlversñet
del"olumnet

I
Valors

1
.Autonomia

.Cooperació

.Diàleg

Parvulari:

. Tallers sOn

trimestrals.
AI llarg del curs

els grups raten

a través dels

diferentstaUers

Contingut
dels tallers és:

pintura,volum,
paper, joc; de pati,

Joc de taula,
teatre, etc.

Cicle Mitjà

Tallers

sónlrimestrals

o bianuals
i rotatius

.Contingutdel5tallere
Intercicle scn diferents

aspectes de la plàstica

Responsables
d'aquests

són ets nncrs

i tutores.Lmestres

especjeletee

. Tallera duren 6

sessions, anuals o

bIanuals I els alumnes
escullen cada vegada
ef taller que volen far

Contingut dels teüers:
diferents aspectes

de la plàstica,
Informàtica,

biblioteca, anglès, etc.

. Responsables
d'aquests

SÓn eJsl\.Jlors
I teteres, i mestres

especialistes

. Al final de
cada tejer r'slumnere

cbtè un o més productes
reali1zm durant aquest:
racó de trebaU, manuelitat,

fitxa, mural, etc.

. Aquests treballs

s'exposen en els diferents

espais comuns del centre

I

aer:

. Conhngut
dels tallers és:

hort, anglès,
nrcrmèrce. etc.

. Contingut
dels tallers és:

geometria, Ulformàtica,
anglès, etc .

4'"
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. Dur a terme un procés
d'ensenyament

I aprenentatge compartit

. FacUitar
les relacions Interpersonals

entre iguals

. Atavorir l'actlvnet
i et rendiment escolar

de t'alumnat

. Crear una dinàmica
de treball cooperatlu

. Dotar de sentit

la distribució

dels I [es alumnes

en grups de taula

. Fomentar la convivència

I participació
en el sl de la comunitat

. Cooperació

Respecte mutu

.CorresponsabUitat

TREBALL EN GRUP

Metodologia de treball fonamentada en la utilització de petits grups d'alumnes
com a sistema d'organitzar I compartir el procés d'ensenyament I aprenentatge

entre aquests a través de l'eecolarltat i en diferents moments del curs

Escola escull una dlstribucl6
dels i les alumnes
fIns a Cicle Mitjà

en petits grups de taula

. Equip de mestres acorda

la concreció d'espais
de treball en grup a t'aula

de taules de quatre
o cinc alumnes

de laboratori
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DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES:
Festes i celebracions
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.Celebrarladata

denaixementdecadascun

delsllesalumnesd'un

grup-classe

.Crearunespaid'homenatge
¡reconeixementperacada

alumne/adavantdelgrup

.Treballarelrespecte
ll'autcestíma

delsilesalumnes

.Fomentarlacohesió
delgrupielsentiment

dapertinençaaaquest

.E81l'Jblirunespaide
coordinacióamblestemflies

FESTA D'ANIVERSARI

Celebració d'un grup-classe que representa l'homenatge j el reconeixement de cadascun dels

seus membres en la data del seu naixement I els aplega en un berenar cot.lectlu a l'aula

. Cada tutoria elabora una "}sIa
amb els i les alumnes

de la seva classe i les seves

dates de naixement

. Aquesta nlsta estarà penjada
a ta cartellera de la classe

. Mestres aprofiten alguna reunIó

amb les temuies per Informar-les
sobre la celebració

dels aniversaris a l"escola
i donar també la llista d'aquests,
L'escola considera convenient

que la celebraci6 es faci al vcttant
d'un berenar, evitant les tlplques

bosses de caramels,
i que les famllies es coordinin

entre si en el cas que els

aniversaris dels seus fills/es

siguin propers en el calendari

De P4

a Cicle Inicial:

es celebra una tarda

de la darrera setmana

del mes

en el que l'alumne/a

compleix els anys,
S'agrupen

els aniversaris

dels i les alumnes

d'aquell mes

Cicle Mitjà:

alumneta que vol

porta alguna cosa

per repartir entre
els seus companys/es

el mateix dia del

seu aniversari

Procés

Crup-classe prepara un

obsequi per a lalumuera

que celebra laruversart.

Aquest pot ser divers
i varia segons el curs:

una corona amb els
noms de tots els

de la classe, un àlbum
de dibuixos elaborat

pels i les alumnes, etc,

Alumnes que celebren

l'aniversari es coordinen

per preparar el berenar

que compartiran
amb la resta de

companys/es de classe,

Cal destacar el paper
de les famllies

en aquest procés

,Autoestima

,Coordinaci6

,Particlpaci6

P3,

es celebra la tarda del

mateix dia
en el que ralumneJa

fa els anys

Cicle Superior:

no es celebren,
si no és en el cas que

l'alumne/a aixE ho vulgui

.Orup-clesse Ieflcita a l'alumne/a

que celebra l'aniversari:
li canta una canç6, etc,

. Alumnes H donen l'obsequi
que han elaborat per a eU

, AlumneJa homenaljaUda convida
als seus companys/es a berenar

amb el que ha dut de casa:

coca, sucs, galetes, etc,
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.Trobllllar ..pedes
ct.mleulo:rsr1tf",ll.Bala
tardoroll1lViII&dBb

difefef\lanlve!latldLu:atJua

elaborll una propoo¡:tll pt!f 11

bo celebrvc16 dit la footo.R"J>OOMbIllIzar
.1& I !e.aJumn.,.

enrOl'(lllnlll'at:1ó
d"un plcjotçll.da rncolu

.E&falolll'ld.unI

de lo: cnltadu la Mar...

IaC8$hlnVora

.U".dIMllb8nl¡
vartd'oxcursk'la

Rlallll dlll MonlUlny,

la Maria C•• ¡ony.m

I roUlrc:uullnyetl

. El d'"IIbana

s:elaboronPlln!tl1ek

.S"lIncarreyufHI
de fOI lU1ibar

IM.ca&lanyft
per I", IiGVII clas6tl

IIlaculnu

CASTANYADA

ProjltC1"glob(lldolconlruquallprolllal"ro.I�lradlclonaldolalllrdorqH"cscolobra dUf1Inl ol

1',lmOI trimOf.ll1' por n treballar 116pectOfi currlcula .. re Ie.ita o nquesla �pOÇQ de l'¡uW lunl
wnb IIcllvital6 do CIIr;1";leJ hldlc que 10un"l>"n .. 1u dtvllflOOll membro .. do III ccmunlllll ,,�llIr

Eltlbonmpllnt'lllms
per la &e\l1I clns.w

I pili p"",,,lori

.S·"ncanoguen
dele.anil>.1r

"'-�9nyO$
pm III SflVII cl3!I&OI

CItdQnlvellprepllnl

CicluSUpll.iul:

.EJ¡¡boronpll.�l�

.S·uncorroguen
dlllOflmibarlM.

caslonyos
por Ja sc...."clos¿(j

pmparlloCOOlosd!l

por per ur.plicor 11 10$

cteseee ue plllVuroti

or(lIll1il:ooelsjocs
dllclIc;myeo:ql'o

al pilli para lolç l'Is i

.Clldonivollpmporn

. Recullen pllnllllelsl

pllsli&l106doloculllU
.ReculIenponnlkllsl
pllsl,""" do In cuIna

alaU.rdor::

.Cllnçonll

.n.::OIpl"

. Cada coooILnll.dorla III

Illllbllf&qun!apropoata
1I1 .. "elcIe .S·lInDllrr.¡jUM\

def8flllrlb.r

IcsClltlfunres
per talUl\lllclgRle

.COOllnNeUpmpam
unadan�

. Reculloo lIunOlIQIBI
pII&tla.soadeh¡;cu;nll

Recuneoplloellelsl
pasli&8os de III cuino

• Cr.ar un npal Irldlc,
dedl"fon.l6lconvl"fllndlo
por alt; dlfo/ll.nts membre.

de III comunHat

. .Equlpcoocnrtala propoo1ll
en ol cicle

Clldanl"feUprwplll"ll
unadllnea

. RnponsabUltlll

.Coordlnlldó

·CoI.labonu;:16

.EllCOIIlloallòconles

dll por quo e�plk¡uen
ols I I .... alumnOll

¿a6i1
.Preporenle-s Es m;tqulllon per ler

o!:; conl..u do por

11 un berenar

per ¡,.aWarIaf.ma

.E6COMonlll6conles

dllporqullm<pllqulln
ell; i I.... IIlumn.,.da 6è

.
E...",Menelllct)fllllfl

de por que Il>:"pllqUBI1
. PII!1ldpoo IIn ilis

joclrdllcuC8nYel:l
quehllnprepanrleJsi

I .... AlulIloesde5è

PonaOQlarmo

nlsJOCGdl;lcuwnyes

. E�pltr¡uen ols

conlilsdopotnl$
dlferents curecs

.ToI8elllll06nlumnllll

deroscola

flln unll bllll¡¡dll 11 la pl5l1l11
laqulllllòtanconvldol""doc

tOIlH!IIlSfllmIUOI;.
Codllnr.ellfaunbaUI

fioalmanl S'ElClltlll amb una

daosacol.locll'lll

Par1iclponllMQls

jocsdllcuClloy�
I¡uahanprepllrotllls
I las alumnes da 5è

.?aniclpenen
<llferantsllcllvituls

mlo.I!ldasalalllrdor:

elIp06lcitldlllruits
de lardor.haHowoen.

.
Reben III vi!.lla

dllIn Mllrl¡¡I¡¡

Cm:tllnylllll o les

eíaseeo

. Recouen

IusCUCIII1')'<lS.Treballanamaulos

IIlguna 1>C!"'�at soble

dalli/doI. cic

. Mnn!lenC115l9nyes
per monjQr los ÇQ$lOny8$ •

pP"cUolsI p.¡¡51io;o;o$
qllllhanplop.¡¡11I.I.

Lesfl!.l"Waslambé
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. Establir un nuoll de trobada

entre alumnes t mestres de
diferents grups-classe

.Treballar directament

ccnnnçuts referents
a la música I als

Instruments musicals

. Fomentar l'amor

per la música

. Treballar els valors estètics

retaclcnats amb l'harmonia.
musicalitat, etc.

. Obrir l'escola
El la comunttat educattve

que la conforma

V.lora

. Participació

. Coordinació

.Obertura

FESTA DE SANTA CEclL1A

Acte que, amb mctlu de la celebració de la patrona dels músics a l'escola, reuneix
a mestres, alumnes 1 de vegades també pares d'un mateix cicle durant una Iarda del primer
trimestre per compartir alguna activitat, que varia cada any, relacionada amb la músIca

. Es determine una data en la que
celebrar aquesta festa a l'escola

. Es planlflquen les diferents
actlvttats de caIre musical que es

portaran a terme al centre:

concert d'antlcs alumnes,
o de mestres de l'escola, o

d'alumnes d'Educació MusIcal,
exposició djnstruments, etc,

. S'orqarutza el muntatge
d'espers. Infraestructura i toms

per a les actlvitats

. S'elabora I fa arribar a les

classes el programa de la teste

3. Cada cleta comparteix
les activitats de 18 festa

de santa Oecllla a l'escola
4. vatoractc de la celebració

Participants
preparen i assejen alguna peça.
Aquesta podrà ser en solitari
o en grup, per te qual cosa

caldrà coordInar-se

desplacen fins l'espai comú
en el que tindrà lloc l'actlvitat

. Antics alumnes, mestres o pares
porten a terme el concert o activitat

concreta amb el grup
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I.tunlltd",qunta
fubllTldlelon.t

.Don.reonl.xI.
1I1�c.J.b!1.cI6

Lslgnlfk:ttaocL.laI.fulli

.Trebenl,conllnlluls
d.....'ordeform•

Int.rd�clplln"

.R.unl••lsdll"u.nhl

comunit.t.du�ttva

.nun.ctecontunl

.Equlpd.coordln.cI6.llborll
unlPfogrlm:tc!ód'nctMtlts
pvI.b!o;el,br.elód.I.lul.
d,n.o:t.l.l'ueollo

Equlpd.cieM conc,.ta

. Trebtlnench!'orrn.

Int'ldlslcp!ln�1
Iperclcle:IIgun

contingui de valot:

OrersHumlns,

dtos�slnll�$slt.:lts.
eansumlsme,elc.

F'roj.<:I.glob.ld.lcenl"qullucelab••• llln.ld.lprlmtl'lrlmestr.lqu. p'1141ndoo'l
cont,o:t 10c:1.1 ••questa 'nta ,..dlckmal, l,Im;. Itt dU.renb membres de I. c:omunllal

.dueaIlVIII.prollta,roe:asl6perlrlban.roontlngutsdlvalord.lormalnllrdlselpllnal

ICIo;IeSup".lor: ICIcIeSup(lIlor:

II funcion.ment¡¡.nl'l'
delcalulll

.Coo.dlnlcló

P1Irtlelpac16

.Rnponsabilit:at

.
C.d.l;'IIo.dlnldorl. 1110'"",1

.qunt.propost•• ls.ucld. .S·'pI'.n.n.1 po<Ima I I . Tlmb6 s'uujen
de Nadll

pernlvllls
uf.elgwr.ltl6

I ltI ula d. dansa.
Aeostumal elIlJlIr
n.ules,turrons
opetHnjogu!nH
que IS eomprln

.mb.1s diners quil

pMltn.lsper.s

IlsllUllumnnlleslflmtl1ls.

Cldagrupc:anl.unac:aniÓ.
r.ella un poeme,lJ<pon eltreban

reali1Zl11lsobf.un eonllngut
deVlllor,ete.

Els mtlSlrntemb6

c:arolanunll.ned1lll.
Flnalmt1nltots

el$lIsslst.ntsc:anlanjunts

. S·.-.ptlea 1. hlst<'lrll ,Alumnes de Clo;le

t.lIdon.dl .mb Ii MII� .,.borln 'a postll
peuabr, qUIs·.nvltl. totes les

flm!ronde r.seolll
. Plrtlelpen en dínll"l del sobri dels

rllllbo,.clOd'un ínrO,mtll

pessebt.eonjunl
pe,d-eeo,ar.lwstlbul .P.�nlln

r."'borar:16d·un

IlIpI'opostlln'lJ1InllZl.flTeboln
.nte n.....lllpI

. ESllb11116. une
aetrnen••bens<tet.

eelebrlleló

peuabf.ecnJunl

. Elabo,anun rl!"glll.
eaSlo.lstal\allper
dnnfl"algün dels

s.useompanys/ue
travisdtofJoed•

Esaluanla earu.

ab rels

. Treban"nda forrrw

Inta.d""tselpllner
I par ckIe IIlgun
eontirlgutdewlor

undl.dorllllim.
selmanl

als I kts 11umnls

juguIn al Quínto.
Els ragals qua

guan�ns6n
eompratspetdel.

'elmene, els I kts c:edaclllsse d&dlc-ll

una.alon.par.
I"IntereanvldI relJ1lls

.nlTa.lslle!!

alumnes,segulnl
.lpederAmie

Invlslb1.

eomptluHib1uper
r':JeIIla.rAb.cus

TamW vlslt.n la lira

doS.nla L!UcIe
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. Palonclarla partk:!pacló
delt.dllon.nt.membrn

deia comunitat

enrOlllllnllzacló
10llunclonlment

de�'eat•• r"colll

. Rnponsabllltzar
11s1�II!umnee..

en eepeeter
da cicle aupcrlor,
enlt.cdebrw::ió

deia letta al cer<lre

.Partlclpael6

. Rl!!5poo5abllitat

.H=

. A princIpi de CUJ'8, " forma la
CQmln16daComeetoltn.

Aquee.lloes reunlrtun cop per
ll.etmana durant lot el CUf1l

. Durerrt er curs,
la Comlaaló planIfica

la ceklbracl6 de lafeata alcentrl!;
wlOl"8cl6del cura anler1or,
Plopo.ta de 00_ ldl!e$,
elabGr.lClódonol'TTleSde

funcionament, etc.

.Inlorma aobrelee docl.1orI5

pr8llHala reete ee rescola
I lravésda la figura dola
coonilnadorade clcla

. Elabora el programa de 111 festa

. Abaslob: ¡-escola
amb el material necesAri

perlacelebracl6

. S'enca�a d"os&egurar Ja

mfnlk:a I la mogafonla per la lesta

. Orvanitla el recorregut
llalnlraeslructura

de benvinguda al Carnel!:toItes

CARNESTOLTES

Projot:teglobaldalc(lnlroquereunelxllmpUcaalsdlleronta
membres de III comunitat edueenva, especialment ala j I� elumnee do 6è, per compartir
unacelebroci6decarèctolhidlcquelo8teJaladl8baulffiqueprecedeixa la quaresma

se:

. Elabora e!& rtldoUnll de
loe gitanes pels ball¡; II Escull un nenla

de t<Jcla66eper ler
. Partlclpa en

II
de C,m�I""�

l"orvanl1ucló de la

rebudadelCamestol11l"1i . Junt.amb cl director.
escríu las6aja el plegó,

.Preparuelball elludlcl I la condemna

deg�anes deICllmer;lol1e5

.CoI.Jaboreamb

I.s.en<:arregad.elaborarla comissió de la testa I comunicar, també amb

per guamlr el centre l"ajutdeldlreclor,ler;
l elcemeetoltes conslgOe1l de la eetmena

dcCamesloltes:

portar un mitj6 do cada

color, un llaç al cup. etc .

Partk:ipaen reJabotacló

de ta cceeparaa de

rebudade.Cameslo�es

. Organrtzalofns pcra
racornpanyamerrldel
Carnestoltesidels

cursosdlnfantll

. Tria la musica que

ecoerà durant et ball de

Caroestcêes

. CoI.fabOl<l amb la

comissió de la Ieeta pcr

guamirelo:::enlrelel
cwnestcsee

se.

Parvulari: I I Cicle Inlciol: I I Cicle MHlé:

conelqne que he

. Cada grup prepara un . Cada dIa eeçueben la

Il.
Cada dia seçuebcn la

Ireball per celebrar consigna que ha marcat o:::onalgna que ha marcat
elcameetcnee 00 cemestcêes ci COfl"1($!oHlIs
Cadadla8ur1en
amb alguna ceea;

. Dijous Gras mençen
unnall.unaméscara, tatrulía albcsquet del
maquillatge. cic costat del'eaccla

Cadll dia Bcgulli�enla

rrercar er cemeeícses

Adanera ncra

de ciasec elslles
ajumnee paesen

per tetes les eutce per

comprobar que tcthorn

hagi scguit la consigna
deídta, i pinter 11 qui

no ho ha let

. CadadJaGegucb:en
la consigna quo ha

mareat et Camentol1es

.00jousGrasmengen
la trona a !"csplanada
de davant dc¡ rectorat

ctcte sopedcr: Alumnes I meerree arriben

dls'renall a reeccu. a nlvoll

IndlvidlJlllo en ecrnperea

. Grups dels més pel�s surten •
deslilardl&fnlllslllsper reeccia
Mentre, el6 gro.nli pesen a punt els
dalll!f1lpreparat!uadelllfesla

Escola va 11 rebre al Camealol06

iJ"açompan)'llflnselceotre,
la comitlva hi va abans.

Normalment el cerneetcaee

erríca ambtren

.EslaeldlscursdelCamestoltcs.

Es Uegeixel preg6 I Ics c0l181gnn

. Alumnes I meerree passejen
dlslfC!lsats pel Campus

Per la tarda, ee reuneoee alpa!l
alumnCli,mcau-iparuspergaudir
de! ball do g�anca que lnterprete ei

ciclesupelior

. Després hi ha un eepet de ball

lliure pera tol5 eie asllislentB

Adarrera hora. eIt. I lesa!umnee;

de 6è representen el Judici del
Carnestoltes i la seva condemna .

Alumnescaraclerib:endlferenla

personatgcacClfM:lgU!S
que defensen I acusen

er camcstceee.taroee un eaenoea.

fins 11 ta seva coooemnaflnal
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. Treballar l'oríqen
i et sentit de la festa

.Treballar aspectes
cuniculars a través

d'activitats relacionades
amb la festa

. Responsabilitzar
als i les alumnes

en l'organització
de Ja celebració

. Crear un espai lúdic,
de diversió ¡ convivència

per als diferents membres

del grup-classe,
nivell o cicle

. Convivència

. Coordinació

. CoUaboraci6

PASQUA

Treball que es realitza fins a Cicle Mitjà
aprofitant Ja celebració de la Pasqua durant el segon trimestre del curs,

per a treballar aspectes cuniculars Junt amb altres activitats de caràcter lúdic

Després els ¡ les alumnes

mengen junts la mona

que han preparat.
De vegades, poden [untar
se diferents grups-classe

Equips de cicle elaboren

una proposta de treball

per a la celebració

del curs que comença

els ingredients .

Poden ser els alumnes

els que en portin a l'escola

o els i les mestres
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da relació i participació
dels diferents membres

de la comunitat educativa
en la vida del centre

Obrir les portes de l'escola

per posar al descobert

el tipus de treball

qua en ella s'hi la

. Treballar amb els i les
alumnes aspectes
relacionats amb

la coordinació, flexibilitat
i hannonia del cos

. Treballar amb els i les

alumnes aspectes
relacionats amb els valors

estètics a través de

l'expressió del cos, la dansa
o la vestimenta

Participació

.coorctnacíò

Responsabilitat

BALLADA DE PRIMAVERA

Acte que reuneix, a la sala d'actes de l'escola i en dos torns diferents, a famllies, mestres i

alumnes durant una tarda del segon trimestre per compartir una celebració de t'escota i fer

una mostra del treball que sobra els continguts de musica i dansa es duu a terme a l'escola

proposta elaborada sobra la
ballada a l'equip de coordinació

de classe de dansa per dissenyar
una coreografia amb musica

no tradicional

Famlliea, mestres i alumnes
es reuneixen a la sala d'actes

de l'escola
Equip de coordinació planifica Ie

celebració de la festa
. Cada qrup-cteeee l'assaja per tal

d'aconseguir coordinació i

harmonia

En dos toms diferents

-ets cursos A i després els B
eis i les alumnes fan la mostra de

dansa per a Jes seves Iamüfes
i companys del centre

Coordinadors/es transmeten
les decisions preses
als diferents cicles Finalment és una vestimenta

adequada i unificada

pel dia de la ballada
Treball i coordinació
de l'equip de cicle

, Alumnes tornen a les seves

classes i valoren com els ha sortit

. S'envia la convocatòria i el

programa de l'acte a les familias
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l'epreneruatge de ta tlengua

. TrebaUar amb els lles
alumnes aspectes

relacionats amb els valors

l el çuet estètic
e través de te lJenguB

Crear un espai
da treball cooperatiu
per als ues alumnes

Responsabilitzar
als lles alumnes més grans

anrorgllnltzaclód'un
projecte global det centre

. Crear un recurs per
recaudar diners j abaratir

al cost del viatge
de fi de CUfS

dels i les ercmres se

. MantenJrlradicions
com cultura viva

dimre tescota

. Estab�run nucfl

da relaci6 i participació

SANT JORDI

Festa tradicional catalana quo es celebra a l" escola i que pretén treballar

especies concrets de la llengua ¡ cultura catalana a través del Irebatl cooperatiu,
evêant eixl qualsevol rncuu de comp8t�Mtat entre els i les alumnes

parades de venda de llibres i roses

a ta part exteriOl' del centre

.De lerma organitzada,
curant l'horari de cteeee,

cada grup passe per les dnerents

pel1ldes,mirallibresiroscs,
els encarrega, els compra, etc

Responsabirrtat

Participació

Cooperació

EquJp decícle prepara

propostes referides a aspectes
diversos de la festa

llengua qUI! varia en contingut
i forma segons el curs,

estria en coordinació amb el cicle,
i possibilita el treball cooperatiu

erwe eis i les alumnes

Mentre, per cicíeaea reserva un

espai per a que els i les a\umnes

exposin els treballs en relació
a la lIengU8lealitzats

durant els dies anteriors

. Famllies, mestres i alumnes

lleqebeen contea

als més petits de l'escota

En alguns casos es duen a terme

representacions com poesia visual

Per ta tarda, les ramues també

recorren les parades i compren

algun \libre o la rosa de Sant Jordi

.
Alumnes de Bé desmunten i

e' encarreguen da recollir tol

el material que han utilitzat
o ha quedat sense vendre

Cada coordinador/a transmet
les propostes del seu cicle

a l'equip de coordinació

Finalment, cade cicle fa una petita
publ¡caci6 amb el treball realitzatEquipdecoordinaci6

revisa les dilecents propostes
I eprova aquelles que creu

més adients per a Ia ceebracíò

de te festa a l'escola

.Organitzen la venda de roses

i Uibres a "escola per tal d'eberati
el preu del seu viatge de fi de curs

Alumnes de 6è fan un

recompte del material necessari

per a muntar !es paradetes

.Es reparteixen la lalna per grups

Aquests preparen la seva lectura

S'esculen als textos que familias,
mestres i alumnes llegiran als

alumnes més menuts de reecca
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. Donar comiat de forma

conjunta als i [es alumnes

de Sé que abandonen

ja l'escola

Crear lm nucli de relació
i participació entre els

diferents membres de [a

comunitat educativa

.Treballar directament

continguts referents

a la música

. Desitjar-se unes bones

. Participació

.Convivència

. Amistat

CONCERT DE FINAL DE CURS

Acte de caràcter musical i amb Important caràcter festiu que reuneix als diferents membres
de la comunitat educativa un dels darrers dies de classe per acomiadar oficialment el curs,

i en especial als i les alumnes de eè que abandonen l'escola per passar a l'institut

Cada grup-classe assaja durant
les hores de música una cançó

per oferir a la resta

da companys/es, mestres i

familias el dia del concert

elabora una proposta
per a la celebració del concert

de final de curs

, Cada coordinadorJa fa arribar

la proposta als j les mestres

del seu cicle

" Equip de cicle treballa

la proposta conjuntament

, Equip de nivell adequa i

concreta la proposta treballada

pel seu curs

i el programa de concert

a cada familia

, Membres de la comunitat

educativa es troben a la

Sala d'Actes del centre

Cada prup-classe o nivell

ofereix la seva cançó
a la resta d'assistents,

Les cançons poden ser

independents, seguint un fil

argumental o fen! una cantata

Director fa un discurs per
acomiadar el curs i els i les alumnes

de 6è que marxen de l'escola

" Alumnes de Sé entreguen
el regal que s'ha preparat

des de l'escola per acomiadar
als i les alumnes de êè.

S'intenta que aquest tingui un
caràcter individualitzat i inclogui

algún apartat de fulls en blanc per a

que mestres, companys i familiars
hi puguin escriure alguna dedicatòria

. Alumnes de 6è

fan un contradlscurs d'aqraimeru,
acomiadant-se de l'escola
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SOPAR DE COMIAT DELS I LES ALUMNES DE 6è

Establir un espai de comiat

a nivell institucional

Crear un nucli de trobada

entre alumnes, famllies
I mestres de

la promoció que finalitza

, Acompanyar als i les
alumnes i les seves

famlHesfins
et darrer dia de Ja sella

estança a l'escola

Simbolitzar el final d'una

etapa i el començament
d'una de nova

Desitjar un futur pròsper
als i les alumnes que
marxen de l'escola

Acte festiu i amb forta càrrega emotiva que reuneix a l'escola, un vespre a final de curs,

als i les alumnes de 6è, les seves famUies ¡ els i les mestres que han estai amb la promoció que

acaba, per celebrar sllinal d'una etapa viscuda a l'escola i el començament d'una altra de nova

Familias, alumnes
i mestres que en algún
moment han tingut

als i les alumnes comparteixen
un sopar en el que aprofiten
per recordar i comentar

anècdotes de la seva història

comuna al centre

any diferent durant la celebració
a escola, mestres i alumnes

Membres de la comunitat
educativa es troben

a la Sala d 'Actes del centre

Famüfes fan un breu discurs

daqraiment a l'escola pel temps
compartit

. Amistat

.Cohesió

. Coordinació

Famllies entreguen un obsequi
a l'escola, a cadascun dels i les

alumnes i als professors/es

Sovint, els lles alumnes també
fan un petit discurs

cecomtecement de l'escola,
destacant algunes de les aventures

viscudes durant la seva

estada al centre

Director fa un parlament de comiat

.També, és habitual que per acabar
la festa els pares crpemtatn un petit

show o espectacle pets i les

assistents a la celebració

Habitualment, també organitzen
un petit shaw o espectacle de

comiat pels i les assistents,
i en especret pels ¡ les alumnes

als i les assistents a recte.

Sovint ho han de fer

conjuntament amb professionals
del centre, per Iai de no deixar-se

cap mestre/a de la promoció que
finalitza la seva estada a l'escola

També, s'encarreguen
de convocar
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DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES:
Actes i sortides

RECITAL DE POESIA

SETMANA

MATEMÀTICA

CONCERT DE
JOVES SOLISTES
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. Descobrir un escenari
i una foni d'aprenentatge

diferents t'aula

Complementar alguna
part del currtculurn

que es treballa a l'aula

. Establir un nucli

de convivència i relació

en el que compartir
moments amb la resta
de companys i mestres

.Posar en pràctica hàbits

i normes prèviament
treballats a l'aula

.Vincular al medi
els aprenentatges

que realitzen
els i les alumnes

. Treballar per un millor nivell
de qualitat educativa

SORTIDES

Activitats educatives diverses Que es duen a terme en diferents moments del curs

i sl llarg de tots els cursos, i que tenen com a nucli el canvi d'escenari denaenyament
i aprenentatge i la convivència I aprenentatges qua d'aquest se'n deriva

Es reserva un espai perquè
el nruo-ctesse varcrt

conjuntament la sortida

Responsabilitat

Convivència

Autonomia

Mestres recopilen la informació

que arriba al centre

sobre sortides escolars

TutorIa i alumnes treballen el

sentit de la sortida dintre del tema

que estan treballant a l'aula

Mestres i alumnes agafen el mitjà
de transport necessari

per dur a terme la sortida
En alguns casos, també

es requereix la presencia;
coUaboració de remrues d'alumnes

.orup-cresse elabora murals

o altres activitats

al voltant del tema de treball

Mestres revisen les propostes
de sortida del Pla Anual del curs

anterior a principi d'aquest

Preparen el material necessari

per a la sortida

, Es duen a terme

les diferents activitats previstes
segons et lloc que sigui i el tema

que s'estigui treballant.
Aixl doncs, es poden fer sortides a:

la muntanya, la platja, el teatre, a

alguna empresa, el bosc, etc

Treballen les normes qua caldrà

que ets i les alumnes segueixin
durant la sortida perque

aquesta vagi bé

Elaboren una proposta nova

pel curs que comença
Malgrat hi ha sortides fixes,
s'intenta mantenir un criteri
de flexibilitat en cada curs

Es presenta el pla de sortides

del curs perque sigui aprovat
pe! Consell Escolar

Es torna a agafar el mateix mitjà
de transport per tornar a l'escola,

dintre de l'horari lectiu
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dit'llIot,raula

. Tu,bellarllgun.
pert cet eurrtcelum

. E�tabllr un nucli

d.convtvioncialrelleló

en etque cempenlr
molmlnt$arnbll futa

de; Cf>mpllnyalltll I melt,u

.Fllellitarlalnlagr.cló
de1Iltup-clus.

,Feralugulmtnl
d.lsllaaall.lmn.. ,

IfIIS5tOlHr.laclonlr

Integraclóalgrup

.Po$ar ." pliçtb !\l'bIts

Inorma5pràviamenl
treballats.r.ula

.F.rpon.lbloun proch
d',plllnenlatgelnt,gUII

.Vlncular.' modl

alsaprenent.tges
qUllfaalitun

.bJIe••lumnltS

.Tr.batlarperunmlllo'nlvvg
dequalilataduC8liva

.ConviWnclll

.RII$pollUbllitat

COLÓNIES

Ac:llv;lilthldlcaluducallv"lquaraunalxalall... lumnoslmasuosd'unm8¡olxniven
-d,,,d(llorfln.a6è·dur.ntun.30Sdlullnun,nconarld!foronlarueola

.nlllqualhau,endaçnnviurar.p,.ndreJunt./eamentrer•• litzllnactNrtatsdlllarses

. Tutor5lo. "copllan II Informació

que IIl1'lba II.Ic;.enl,e

anralacl6.emprfl5l!:i
qUlorg.n�ncol6ni6seseolllra.

Si cap ofelU mlYfl convonç
.lallnplolosslono!s85contlmra

rent elque üns ef mcrnent

Es contacta

ambrampr85J1on ceneret,
Inlonli1ntokamal

zenee de mal t munlllnY8,
En Ilgunsc:asos,rins 1101,

pol lIi'lltar-s8laC8$l1

,Eaptogramllnl;Onjunlamonlamb
monilors!osopcrsonaldelec;¡sl
cklcolònleslesactivitolsc¡uo

s'nan de dur a lo,me

dunmlaque:.los

, TOliJllainlormaclóslnclou

.nl.PfO¡¡familcIOdeCu/s

,Slnfo/ma a les f!lmilios,
aplofltonlalgunarounlOordintriao
conYOC:llnt·ne uno d'ospedlica.

Calc¡ua quadi clar qua tea
colònies sOn una allrll IIclMt.at

oduculivalqueleshon
do I081itZ11rlolz 01$ i los

IIlumnesdolconlro

.Tamb4rast/aballan,lImbelsllu

IIllJmnos,algunosnormndll
convlWlnclalfunelonll/llenl

qua tlanda gatonlJr qua
le .. colònlG.svaginbii

Aquast tal'1'lb' és un bon

rnomentpeflOp!irtlrlllsquos
leàlle�.ro.litz:lldur.nt

Co!ònleses eonVflrtabmn

en elvla1lle doflde CUlS,

enaqueslCIIsunncoLOnioa

d'lISportd'ovenlufII

. Es reserven diferenls upall de
uebaU amb al grup-cllluo, potr
prepararlDRluadolmat"ial
nec:assO/ldurlln\lescol6n!oa.

Acostuma 11 ul!lÍ!ZUr'ao
rassomblea de cJasae pot

equeates tesquoe

. Nom4s.tribar.la ea5t.,

11& convoca una

assomblunormltlw.

Aquulat6III (nlonc!Ó
do reeerder les normes da

convivflnelallunclonamont
trobllll.dos 11 clu�so

lascotònles:

parar ta ta\lla,conlrolar

!<Isha!>ilacion5,otc.

. E!5.due'l nlarmo
lesdlferO'lllioctivlt:l!a

previstesontromonl!ors!o5
Imesltesontolllountema

on eoncrol (connu(ó 11mb o!

trebaBquellsraa¡�Drllula.
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RECITAL DE POESIA

Acte de caire llterarll teatral que, tenint l'origen en la recaudacf6 de diners

pel viatge de fi de curs dels i les alumnes de cicle superior, s'ha convertit en una activitat
emblemàtica per als lles alumnes de se, les seves famllies i mestres

de fi de curs dels i tes
alumnes de cicle superior

del centre

. Coordinar aspectes
literaris i escènics

amb els i les alumnes

Crear un nucli

de participació
i treball cooperatiu

entre els lles diferents
alumnes de cicle superior

. Possibilitar una trobada
entre diferents membres
de la comunitat educativa

. Agrair a les fammes

l'esforç econòmic
que realitzen

per fer possible
et viatge de fi de curs

Director aprova un tema, al

voltant del qual muntar el recital

Busca diferents poemes
relacionals amb el terna.

Aquests hauran de ser diversos,
de manera que cada alumneJa

pugui trobar-ne aquell
que millor s'adapti a les seves

caracterlstlques

En el cas que sigui possible,
es contada amb alguna
personalitat relacionada
amb la poesia perque

assisteixi el dia oetrecfta!

S'envia una convocatòria pel
recital de poesia

Director i alumnes de 6é

reparteixen els dIferents poemes
entre els membres de la classe.

Aquells que els resuna impossible
recitar en públic tindran altres

càrrecs en l'organització
i funcionament del recital

Cada alumne/a haurà d'aprendre
et poema que li ha estat assignat

Alumnes i tutores preparen
el vestuari necessari

per cada poema
No es tracta de grans disfresses

sino el fel de tenir en compte
elements sIgnificatius

.Es dediquen diversos dies

dassalq al centre

En aquests, cal destacar
la col.labcracíó dels i les mestres

de música (acompanyament
musical de les peces) i dansa

(ñ.luminació i coreografies)

Alguns alumnes dels grups

participants s'encarreguen
de vendre les entrades

¡ acomodar a les Iamllies
dels lles alumnes, mestres

i alumnes assistents

Director obre el recital
amb un breu discurs sobre

el sentit d'aquest.
En el cas de Fasststència

d'algun personatge reconegui,
s'utiñtza aquest espai per a la seva

presentació i reconeixement

Alumnes duen a terme el recital
de poesia, coordinant poemes,
peces musicals i coreografies,
Els temes al voltant s'organitza
el recital poden ser diversos:

restaurant poètic, la història
de ta ooesla, viatges i poemes, etc.

Alumnes agraeixen t'assistència

dels allà presents i l'esforç que fan

les seves tamjuee ¡ mestres

per a que ells puguin
anar de viatge de fi de curs

Coordinaci6

Gratitud

.Pertíctpectó

a totes Ics tamnles i membres
de la comunitat educativa

,
Es duu a terme l'assaig genera!
junt amb el director del centre
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. Treballar de forma

Interdlsclpllnar
aspectes relacionats
amb les matemàtlques

Crear un espai
de participació dels i les
alumnes en la dinàmica

i funcionament del centre

Fomentar la responsabilitat
compartida i la coordinació

en els lles alumnes

.Establlr un nucli
de trobada entre

els diferents membres
de la comunitat educativa

Motivar als i les alumnes

per a raprenentatge
a través d'acüvltate

dinàmiques, atractives
i de caràcter lúdic

. Responsabilitat

. Participació

Coordinació

SETMANA MATEMÀTICA

Acte amb forta càrrega currlcular que es celebra cada dos anys i durant una setmana
I aplega als diferents membres de la comunitat educativa al voltant d'una fira d'activitats

en la que es treballen diversos aspectes d'un lema relacionat amb les matemàtiques

Cicles fan propostes
sobre temes relacionats

amb les matemàtiques
com a vertebrador de l'acte

Equip de coordinació

revisa les propostes per triar

el tema de la testa:

proporcions, geometria, etc

.Eqcip de cicle concreta

la proposta definitiva
en els seus nivells

Tenint en compte que hi ha

algunes activitats que es realitzen
cada any com la màgia
o la fira matemàtica

Grup-classe, sobretot de Cicle

Superior, utilitza les sessions

de matemàtiques i d'altres matèries

per preparar i muntar les activitats i

materials necessaris per a dur a terme

durant la setmana matemàtica

Durant la preparació també
pot ser que intervinguin les famllies

Procés

Mestres aprofiten les diferents
matèries per treballar eJ tema

de la celebració de forma

interdisciplinar, diversa i aplicada

AI pati s'organitza la fira matemàtica
en la que els més grans de l'escola

ofereixen a Ja resta d'alumnes

l'oportunitat de participar
en diferenls activitats i jocs

relacionats amb les matemàtiques,
Tant els i les alumnes

com les Iamlues tenen l'oportunitat
de passar per les diferents parades

de forma ordenada

Un espai de! centre es reserva

per a la màgia matemàtica que,
organitzada pels i les alumnes

de Cicle Superior, sorprèn j encanta
a tots els i les alumnes de! centre

a mesura que hi van passant

Tutoria reserva algun espai de
classe per a valorar els

aprenentatges realitzats pels lles
alumnes durant tot el projecte

, Mestrela dedica un temps
conjuntament amb el qrup-claeae
a valorar el funcionament de la

festa, el comportament dels i les

alumnes i les seves actituds

Equip de cicle fa una valoració

del treball realitzat durant ta

setmana matemàtica

, Equip de coordinació

valora la festa i els aspectes
més rellevants d'aquesta



w
o
0\

. Establir un nucli de trobada
entre alumnes i mestres de

diferents nivelts del centre

. Responsabilitzar als i les
alumnes en la celebració

d'una festa de l'escola

. Treballar directament

continguts referents
a la musica i als I les

Instruments musicals

. Fomentar l'amor

per la música

. Treballar els valors estètics
relacionats amb t'harmonia.

musicalitat, etc.

. Responsabilitat

. Participació

. Autonomia

CONCERT DE JOVES SOLISTES

Acte que reuneix, en algún dels espais comuns de l'escola i en dos torns diferents, a
mestres j alumnes durenl una tarda del segon o tercer trimestre per gaudir d'un petit concert

que interpretaran els i les alumnes del centre que estudlen algún Instrument fora de l'escola

. Alumnes que toquen
un instrument tora de l'escola

i ho desitgen.
poden participar en el concert

"Alumnes del primer torn es

desplacen Ilns t'esper comú
en el que tindrà lloc el concert

" Es determlnen els i les alumnes

interessats en participar
activament en el concert

" Alumnes musics interpreten
ordenadament cadascuna de les

obres que s'han preparat
"
Cadascun d'ells

prepara i assaja una peça,
amb la mestra de música

"Especialista d'educació musical

organitza el muntatge d'espais,
infraestructura i toms

pel concert

celebració del concert a rescola.El primer torn torna cap a classe,

per donar pas al segon

" S'elabora ¡ fa arribar a les

classes el programa del concert
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DINÀMIQUES PEDAGÒGIQUES:
Diàleg, participació i valors

ELECCiÓ
DEDELEGATS/DES

•

ASSEMBLEA DE
DELEGATS/DES

I

ASSEMBLEA
DECLASSE

•

TEMES
TRANSVERSALS
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. Dotar als i les alumnes
de responsabilitat

en el funcionament del centre

Desenvolupar en els i les alumnes

l'argumentació d'idees

. Establir un nucli de reflexió

j presa de decisions conjunta
en el grup-class9

.Ccncedir als i les alumnes
un espai en la dinèmica

¡ funcionament del centre

. Fomentar la participació
democràtica dets i les alumnes

en la vida del centre

.Fomentar aspectes formals
de la convivència

. Participació

. Responsabilitat

.convvêncta

ELECCiÓ DE DELEGATS I DELEGADES

Espai reservat dIntre d'una de les assemblees de classe de principi de curs

en el que el grup-classe -de 3er a eè- duu a terme la distribució de càrrecs

i decideix conjuntament la persona que el representarà al llarg del curs

2. Es presenten els candidats/es

a delegats/des del grup-classe

3, Es duen a terme

les votactons als delegats/des

1, Treball conjunt sobre
què és un delegat/da

A principi de curs de 3er

es reserva un espai
per explicar què representa

el càrrec de delegat/da
en la vida del grup-classe

,A Jïnici del curs, abans de refecció,
caldrà també que algú expliqui o recordi
què vol dir ser delegat/da de classe

, En aquest cas, es posa èmfasi

en les aptituds o qualitats que ha

de tenir un delegat/da

, Es reparteixen paperets
per a la votació

, Alumnes es presenten com a

candidats/es a delegats/des de classe,

Aquesta decisió és personal,
només s'hi presenten
els i Jes que volen

, Es deixa un espai de reflexió individual

, Es fa la votació secreta,
entre ets ¡ les alumnes

candidats a delegat/da
. Argumenten davant la resta

del grup la seva decisió .

Expliquen per què voldrien
ser delegatsJdes i què és el que
creuen que poden aportar al grup

4. Es resol l'elecció

.
S'efectua el recompte

de votacions a la pissarra.
En cas d'empat

haurà de repetir-se el procés

. Grup-classe dóna la benvinguda
i felicitació al delegat/da de curs



w
o
\O

ASSEMBLEA DE DELEGATSfDES

Òrgan de repreeentectc. participació I gestió dels i les alumnes en el funcionament de t'escola,
formal pels delegats/des de classe (un per classe des de 3er fins a 6è) I pel director, que es

reuneix dos o tres cops per trimestre pel tractament de temes d'interès general pel centre

.Crear un espai de representació,
participació i gestió dels i les

alumnes en et funcionament

del centre a partir de la figura
dels delegats/des

Establir un nucli en el que discutir

temes dlnterès general del centre
amb els i les alumnes de r escola

. Coordinar les demandes
I els interessos dels diferents

grups-classe

. Canalitzar fins a les classes

infonnacions que arriben des dels

òrgans de govern, l'equip de

mestres o rAMPA de l'escola

.
Crear un clima de relació i diàleg

en el Que els i les alumnes puguin
expressar-se i participar amb

naturalitat en la dinàmica del centre

Procés

1, Delegats/des i director es reuneixen dos o tres cops per
trimestre pel tractament de temes sorgits en les

assemblees de classe, informacions que vol transmetre

l'equip de mestres, rAMPA, etc,

2, Director dedica un primer moment de l'assemblea a

saludar als i les alumnes ¡ preguntar com va el curs,
tant a nlveü general com particular

3, Tractament dels lemes que exposen
els delegats/des per ordre, des de 3er fins a Sé,

En cada cas hi ha una presentació del tema, un tom de

paraules si la resta d'alumnes o el director hi volen afegir
alguna cosa o fer una proposta, una presa de decisions

conjunta al respecte i/o el posterior seguiment o derivació
a la instància necessària, si el tema ho requereix

4, Director exposa informacions o altres temes que
provenen de ]' equip de mestres o òrgans de govern ¡ que

afecten al conjunt de l'escola

5. Director elabora una acta de la reunió

que fa arribar a cada delegat/da de classe, junt amb la
nova convocatòria d'assemblea de delegats/des

6. Delegats/des de classe transmeten al seu

grup-classe els acords presos durant raesembïea
de delegats/des a partir de l'acta de la mateixa

Temes referents
a ta infraestructura del centre i tes

dificultats que aquests generen:
les obres al pali, les reixes, les fonts, etc,

Temes puntuals que afecten

al conjunt de l'escola i que requereixen
de la coordinació de tols
els membres del centre:

neteja dels espais comuns de l'escola,

homenatge a algú del centre, etc.
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. Resoldre ccnñlctes
del grup-classe

o els seus membres

. Gestionar (a convivència
del grup-classe

. Organitzar activitats

globBls de centre

lntercanvier informacions
d'jnterès ccl.tecííu

j opinions amb la resta

de membres del grup

.Sistema1ftzar

Un espai de diàleg,
reflexió cel.lectiva

I participació democràtica

Proposar canvis pet a la
millora del funcionament i la

convivència del grup-classe

Fer el seguiment
del grup-classe

Enfortir els vincles entre
els membres del grup

. Diàleg

. Participació

. Convivència

ASSEMBLEA DE CLASSE

Sessió setmanal o quinzenal en la que el grup
organitza I reflexiona conjuntament sobre el seu funcionament

i la seva convivència amb l'objectiu de millore

Parvulari: Cicle JnicfaJ: Cicle Mitjà: Cicle Superior:

I (
Afumnes ¡ protesscrsres

sorgeixen arrel saprofiten primeres sessions primera sessió apunten en el full
de ccnñctes els primers es dediquen es dedica a d'assemblea
entre ejs lles minuts dol dia a aprendre recordar i establir de la cartellera o bústia
alumnes al pati per comentar el funcionament el funcionament els temes a tractar
que cal comentar coses que d'aquestes de l'assemblea
a nivell de grup passen al gnJp, i el seu sentit

quepreocupcn en la vida

als seus del grup-classe
membres, etc,

del grup-classe per

facilitar el diéleg

Es revisen elstemes

a uactar

Es tracten els temes

exposició del mateix
¡ 10m de paraules

ccntrctat per la figura
del moderador

Es prenen acords

en els casos

que es possible
També en

moments

de valoració

del IrebalJ i el

funcionament
dels racons,

projectes, etc,

Grup-classe coUabora

per al compliment
dels acords presos

.Es revisen els acords i
decisions establertes de

forma periòdica



w

TEMES TRANSVERSALS

Continguts de valor que etravessen i Impregnen les diferents àrees cuniculars

amb la intenció de formar als lles alumnes en aclituts, valors i normes referents al civisme

i la convivència consensuades i coherents amb la Hnla i la dinàmica pedagògica del centre

.Afavorir la formació Integral
delalurnnat del centre

Treballar

acthuts, valors, normes I
formes de comportament que
facilitin el desenvolupament
tla Integradó social

dels i les alumnes

. Transferir
els aprenentatges
dels lles alumnes
alaseva vida quotidiana

.Donar coherència a la Unia

pedagògica del centre

. Coordinar
latasca educativa entre
familia i escola

· Coordinació

· Comprensió

· Convivència

4rt:

es treballa el tema

de la nutrició a partir de
la visita d'un odontòleg

També es treballa

aquest tema a partir
del projecte dïntercanvi

Comenius

Cicle Superior

es treballen molts

aspectes a partir de
t'àrea de medi natural.

Destaquen temes com

la salut I l'alimentació

També es treballa

aquest tema a través
del dinar per compartir,
Aquest es duu a terme

durant una sortida lúdica

del segon trimestre en

la que es treballen

aspectes com
l'equilibri dietètic,

el consum,
els residus, etc

Cicle Superior:

es treballen molts

aspectes a partir de t'àrea

de medi social
Activitats en relació

al consum i el medi ambient

Continguts

S'intenta fomenlar

el reciclatge del material

dintre i fora de l'escola

al llarg de tots els cursos

Cicle Superior'

s'Incideix
en aquest tema a través

del treball sobre una

campanya publicitària
de productes i l'estudi

de les seves etiquetes

Cicle Superior:

es treballen molts

aspectes a partir de l'àrea

de medi social,

Activitats en relacl6

a la diversitat cultural.

Primària:

Es fan periòdicament. i

durant l'espai d'assemblea,
lectures pertanyents
al projecte Filosofia

per a nens de Lippman

El text formula

algunes preguntes
per començar a parlar

, A partir d'aquestes,
els j les alumnes poden
comentar a classe

temes com:

la vida, la mort,
l'amistat, els somnis, etc,



2.4. Visió de conjunt de la cultura moral dels centres educatius

Després d'estudiar diferents centres, vam adonar-nos que, malgrat la intenció

continuava sense ésser la de comparar, el conjunt de dades obtingudes ens permetia

extreure algunes conclusions de caire general. En primer lloc, ens referim als inventaris

de pràctiques morals dels centres de primària i de secundària que presentem per separat,

donades les característiques específiques de cada etapa. En segon lloc, les diferents

aplicacions que, segons cada centre, es poden realitzar d'una mateixa pràctica. També,

la singularitat d'algunes pràctiques que els centres han dissenyat de manera pròpia.

Inventaris generals de pràctiques morals

Un cop obtinguts els mapes de conjunt de la cultura moral dels set centres

analitzats hem pogut comprovar com s'ha arribat a un cert punt de saturació en quant al

nombre de pràctiques diferents detectades. Arribat aquest moment, hem cregut

interessant unir en un únic mapa les diferents pràctiques descrites a través del procés de

recerca. Hem elaborat un inventari general per cadascuna de les etapes educatives

-primària i secundària- ja que aquestes suposen trets i tradicions pedagògiques
suficientment diferenciades per analitzar-les per separat. Els inventaris generals

permeten extreure algunes conclusions respecte el tipus de pràctiques morals detectades

a través de la investigació. A més, aquests també permeten tenir una visió global de les

possibilitats que ofereix la cultura moral en els centres educatius en un moment

determinat de la història. La progressiva modificació dels inventaris generals de

pràctiques morals hauria de representar el canvi en la perspectiva pedagògica que es duu

a terme en els centres educatius a l'actualitat.

A continuació, adjuntem els inventaris generals de la cultura moral dels centres

d'educació primària i secundària, respectivament. Aquests segueixen la mateixa

estructura que els mapes de conjunt i, donat el volum de pràctiques que apleguen, hem

optat per dividir-los en els dos blocs de contingut de la cultura moral. Les pràctiques

apareixen amb un número al costat que assenyala el nombre de centres en els que ha

estat detectada cada pràctica. Recordem que aquests números estan en relació a un total

de quatre centres per primària i tres per secundària. Aquest número també serveix per

ordenar-les de major a menor nombre d'aparicions dintre del mapa general.
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. PROJECTE EDUCATIU
DE CENTRE·4

. REGLAMENT
DE RÈGIM INTERN -4

. MEMÒRIA DEL CURS-3

. PROJECTE CURRICULAR
DE CENTRE-3

.
PROGRAMACiÓ DEL CURS-2

PLA D'AVALUACIÓ INTERNA-2

PLA O PROCÉS ESTRATEGIC
DE CENTRE-2

PLA ANUAL DE CENTRE-l

.
CONSELL ESCOLAR-4

, CLAUSTRE DE PROFESSORS-4

EQUIP DE CICLE-4

, EQUIP DIRECTIU -4

FUNCió DIRECTIVA-4

FORMACiÓ DEL PROFESSORAT
I PERSONAL OEL CENTRE-4

EQUIP DE COORDINACiÓ
PEDAGÒGICA -3

EQUIP DE NNELL -3

REUNió O'AVAlUAC10
O INTERCANVI D'!MPRESSIONS-3

REUNiÓ DE CANVI

O TRASPAS DE GRUP-2

COMITÉ D'EMPRESA-2

REUNiÓ PEDAGOGICA-1

REUNIO INTERCICLE-l

COMISSIONS -,

.AMPA-4

. ENTREVISTA DEL TUTORIA

AMB LA FAMiLlA-4

INFORMES A LES FAMiuES-4

REUNIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU O

LA DIRECCiÓ DEL CENTRE AMB

LA PRESIDENCJA DE L'AMPA-3

·
ASSEMBLEA GENERAL

DEL MENJADOR -2

REUNIO COL.LECTNA DEL

TUTOR/A AMB LES FAMiLlES-2

. JORNADA

DE PORTES OBERTES-2

REUNIÓ DE PARES NOUS

A L'ESCOLA-2

VISITA D'INFORMACIÓ
SOBRE l'ESCOLA-l

PREINSCRIPCIÓ
PERSONALITZADA -1

.
ACOLLIDA A lES FAMíUES-l

. FUNCiÓ SOCIAL DE L"ESCOLA-l

ASSEMBLEA GENERAL

DE L'AMPA-1

·
ASSEMBLEA GENERAL

DE LA PISCINA-1

REVISTES INFORMATNES

PER A lES FAMíLlES-l

TROBADA INFORMATIVA

PERA LES FAMíUES-l

MATRICULACIÓ
DELS NOUSNES AlUMNES-1

ENTREVISTA INDIVIDUAL

DE LA FAMiLIA AMB UN MESTREJA

DE L'EQUIP DE PARVULARI-1

REUNiÓ GENERAl DE P3-1

REUNiÓ DELS GRUPS DE P3-'

REUNiÓ DE NNElL

AMB LES FAMílIES-'

,REVISTA CAL DIR ... -1

· RELACiÓ AMB l'AJUNTAMENT -3

RELACiÓ AMB ELS SUPORTS
EDUCATIUS DE LAZONA-3

RELACiÓ AMB l'AGRUPACIÓ
ESCOLAR CATALANA-2

RELACIQ
AMB ALTRES ESCOlES-l

· RELACiÓ AMB PROFESSIONALS

O'ALTRES CENTRES-'

RELACIO AMB l'lNSTITUT-'

RELACiÓ
AMB LA LLAR D'INFANTS-,

RELACiÓ AMB LA UNIVERSITAT

AUTONOMA DE BARCELONA -,

RELACiÓ AMB LA INSTITUCIÓ
CULTURAL DEL CIC -1

REUNiÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL

AMB LA DIRECCiÓ DEL CENTRE-1

RELACiÓ AMB LA FUNDACiÓ
CULTURAL HOSTAFRANCS-1

· RELACiÓ AMB EL SECRETARIAT
D'ESCOLA CRISTIANA-1

.
RELACIÓ AMB EL PLA D'ESCOLES
ASSOCIADES A LA UNESCO-1

DOCUMENT
DE LA DIVERSITAT-l

IDEARI DE LA INSTITUCiÓ.'

PROJECTE UNGÜ1STIC-l

NORMATIVA
DE FUNCIONAMENT INTERN-l

MEMÓRIA INSTITUCIONAL·l

REUNiÓ DE CURS·'

REUNiÓ DE SEMINARI-1

REUNiÓ DELS SEMINARIS
AMB El CAP D'ORDENACIO

CURRICULAR -1

REUNiÓ DE SECCIÓ
O CLAUSTRE D'ETAPA-l

REUNiÓ AMB ESPECIALISTES -1

REUNIÓ DE REFORÇ -1

COMISSIONS DE FESTES-l

.
JUNTA ECONÒMICA-1

. ASSEMBLEA DE

TREBALLADORS/ES -1

. COMISSiÓ DE VALORS-1

.
GRUP UNESCO-'

ESPA1 DE DE8AT-l

ENTREV!STA INFORMATIVA

DE LA CAP D'INFORMACIÓ
I MATRICULACiÓ

A LES NOVES FAMiuES-l

REUNiÓ DE MESTRES

ESPECIALISTES

AMB LES FAMíllES-l

REUNiÓ DE TRANSICiÓ
DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA-1

· ESCOLA DE PARES-l

.
ENTREVISTA

AMB PARES NOUS-1

. REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS

AMB LES FAMfuES-1

. REUNiÓ DE FINAL DE CURS

AMB LES FAMLiES-1

REUNiÓ AMB PARES DE 6è
DE L'ESCOLA _1

REUNiÓ DE PARES DELEGATS

DE CLASSE-1

. BUTLLETí
PER A lES FAMfUES-l
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MENJADOR
I CUINA-4

BIBLIOTECA -ol

PATI-3

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS -3

AULA
O'lNFORMaTICA -3

PISCINA -2

LABORATORI
DE CIEN CIES
NATURALS I

EXPERIMENTALS -2

SERVEI
D'ACOLLIDA -,

LUDOTECA -,

,
AULA O'ANGLÈS-1

. AULA
D'aUDIOVISUALS -,

, AULA DE MÚSICA-1

AULA DE DANSA-'

TALLER
LABORATORI-,

,TUTORIES -,

SALA DE
JOC SIMBÒLIC-1

, CASETA
DEL SORRAL·'

GIMNAs I

VESTUARIS .,

PASSADls,
ESPAIS COMUNS I

DECORACIÒ -1

,AULA.
DE pLASTICA-l

. AULES
POLIVALENTS -1

, AULA OBERTA·'

· CORALINFANTIL-'

DEPARTAMENT
D'ORIENTACIÓ
EDUCATIVA -,

• CAMPS D'ESBARJO
, INSTAl.LACIONS
ESPORTIVES .,

. HORT·1

SALA MOZART -,

. AULA
D'EXPRESSIÓ ·1

· AULA D'EDUCACIÓ
ESPECIAL·'

, SAlA DE JOCS-'

, GUARDERIA-1

. PRIMERS
OIES DEL CURS-4

DARRERS
DIES DEL CURS -4

,NOM DE
LA CLASSE-4

,CARRECS DE
LA CLASSE-4

.
ACCiÓ TUTORIAL-4

OECORACIO
DE L'AULA o AULA

I ELEMENTS
DIDACTICS -4

TRACTAMENT
DE NORMES
I HABITS·3

FORMACiÓ
DELS GRUPS
DE TAULA·'

TRACTAMENT
DE LES NORMES·'

. TRACTAMENT
DELS HABITS .,

. CORREU DINTRE
DE L'ESCOLA·'

. PROJECTES -3

. CASTANYADA
SORTIDES -4 ELECCiÓ

. TALLERS-3 I TOTS SANTS -4

COLÒNIES
DE OELEGATSIDES

. TREBALL NADAL I ADVENT -4
O CONVlVENCIES-4

O CONSELL

EN GRUp-3 DE CLASSE-4

. CARNESTOLTES -4
PROJECTES

. TEMES
, TEMPS

D'ORGANITZACIÓ D'INTERCANVI -2 TRANSVERSALS -3SANT JORDI -4
OEl TREBALL -2

JOCS ATLÈICS
FESTA O OLíMPICS·2

. ASSEMBLEA

RACONS-' O'ANIVERSARI-3 DE CLASSE-3

SANTA CEcILlA-3
FESTA DE

. ASSEMBLEA DE
FI DE CURS-2

DELEGATSIOES -2

PASQUA -2
ESCOLA OBERTA PARTICIPACiÓ
ALS PARES-' EN CAMPANYESFESTA MAJOR:

LA MERCE-2 I PROJECTES
SOPAR DE COMIAT

EDUCATIUS o DE
DE L·ESCOl..P.-l

SOLIDARITAT -2FESTA
DE LA PRIMAVERA-! RECITAL

. CLASSE O'ETICA-l
DE POESIA·'

. BALLADA
· PROJECTE DEDE PRIMAVERA·l

. SETMANA FILOSOFIA 6-' B -1

CONCERT DE FINAL
MATEMATICA -1

ÈTICA I FETDE CURS-1
CONCERT DE RELlGIÓS-1

JOVES SOLlSTES-l
SOPAR DE COMIAT

· OIA ESCOlARDELS I LES FESTA DE FI DE DE LA NO VlOLENCIAALUMNES DE 6è-1
CURS ILAPAU·,

DE l'AMPA-l
SANT FRANCESC-l

. ACTIVITATS
. REVISTA CALAIX D'ESTUOI-1

.
SANT PONÇ -1

DE SASTRE-1

PARTICIPACiÓ
JORNADES

CULTURALS -1
EN El BARRI -1

·
CULTURA DEL

FET RELlGIÓS-1

· SALA D'ACTES·1
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, PROJECTE
' ENTREVISTA

EDUCATIU
, REUNiÓ

DEL TLfTOO/A AMB ,RELACiÓ Af.f3

DE CENTRE-3 D'AVAlUACIÓ.J
LA FAMiLlA-3 l'AGRUPACIÓ

ESCOlAR

, PROJECTE ,EQUIP DIRECTIU-3
REUNiÓ DEL CATALANA -2

CURRtCULAR TUTORIA AMB LES

DE CENTRE -3 CLAUST RE
FA�tLIES DE TOTA RELACIÓAf.f3

D'ESCOLA .J
LA CLASSE-3 ELS SUPOOTS

, REGLAMENT
EDUCATIUS

DE RÈGIM INT ERN- ,CONSELL
REUNiÓ DE LA Z�A-2

ESCCt.AR -3
DE L'AMPA-3

PLA D'ACCIÓ ,RELACiÓ AMB LES

TUTORIAL -3 FORMACiÓ
REUNiÓ DE LA UNIVERSITATS -2

DEL PERSONAL
DIRECCIÓAM8 LA

PROGRAMACió DEL CENTRE-3
PRESIDÈNCIA DE RELACiÓ AM3

DEL CURS-3
l'AMPA -2 LA INSTITUCIÓ

FUNCiÓ
CULTURAL

GUIA DE DIRECT IVA -3
REUNiÓ AMB DEL CIC-t

L'AlUM'lE -2 LES FMJiUES

REUNiÓ DE
DE 4T D'ESO PER REUNiÓ DE

,PROCES DE DEPARTAfo.-ENT -2
ORIENT ACIC LA DIRECCiÓ

REFLEXiÓ OEST UDIS-2 GENERAL AMB LA

ESTRATEGlCA -2 COMITÈ
DIRECCiÓ

D'EoYPRESA -2
REUNiÓ DE PARES DEL CENTRE -1

IDEARI
NOUS A L'ESCOLA-l

DE LA INSTITUCIÓ- REUNiÓ DE
RELACiÓ AM3 LA

TUTORS/ES -2
REUNIO DE FUNDACiÓ

PROJECTE
TRANSICiÓ DE CULTURAL

LlNGÜlsT1C -1
, REUNIÓ D'EQUIPS

PRIMÀRIA HOSTAFRANCS -1

DOCENTS -2
A SECUNDARIA-l

NORfMTIVA RELACiÓ AM3 EL

DE FUNCICNAMENT ,REUNiÓ DE CURS-1
INFORt.ES CREDAC -1

INTERN -1 D'AVALUACIÓ PER

REUNiÓ DELS CAP
A lES FAMIUES-l RELACIÓAM3

MEMòRIA DE DEPART AMENT
ElSERVEICATALA

INST ITUCIONAL-l MJB ELCAP
ESCOLA DE Ca..,LOCACIÓ-l

D'ESTUDIS -1
DE PARES-l

PLA ANUAL RELACiÓ AM3

DE CENTRE-l
, REUNiÓ DE SECCI

' ENT REVISTA E�RESES -1

O CLAUSTRE
MJEI PARES NOUS -1

DOSSIER D'ETAPA -t
,RELACiÓ AM3

IN FOR f...!ATIU JORNADA DE L' AJUNT AMENT -1

ADREÇAT AL REUNiÓ DE
paUES OBERTES-

PROFESSORAT -1 PRE-AVALUACIÓ -1
,RELACiÓ AYB EL

. REUNIÓ DE SECRETARIAT

. PLA REUNiÓ DE CANVI
PARES DE 6é D'ESCctA

DEf/ERGÈNC1A -1 DE GRUP·1
DE L'ESCOLA -, CRISTIANA -1

, AVALUACIÓ REUNIÓ DE
REUNiÓ DE PARES RELACIÓA�

DEL CURS-l COORDINACiÓ
DELEGATS DE EL CENTRE

DESO,
CLASSE -1 D'ORlENI ACIÓ

ACADEMCA I
BATXILLERATS REUNiÓ AMB LES PROFESSIONAL

I CICLES FAt.1UES EL PUNT -1
FORMATIUS -1

DE lR D'ES O -1

REUNIÓ
RELACIÓ AM3

DE COORDINACiÓ
ACTIVITATS ALTRES CENTRES-

D�COST AMENT DE
D'ESO-l LES FAMLlES Al RELACiÓ AM3 EL

REUNIÓ DE
CENTRE -1 PLA D'ESCOLES

COORDINACiÓ
ASSOCIADES A LA

D'AREA-1
UNESCO-l

. REUNiÓ DE CAPS
RELACiÓ AM3 El

D'AREA -1
DISTRICTE -1

. ASSEMBLEA DE
RELACIÓ AI.B EL

TREBALLADORS -1
CENTRE DE
RECURSOS

JUNTA
PEDAGòGICS -1

ECONÓMICA -1 ,RELACIÓ AM3 LA

.C�ISSIÓDE
UNIT AT

D'ESCQARITAT
VALORS ·1 C�PARTlDA -1

ESPAI DE DEBAT-
. RELACIÓA�

COMISSiÓ
CINTRA -1

PEDAGÒGICA -1 RELACIÓAM3

REUNIÓ DE CAPS
FRANJA -1

DE DEPART AMENT -

COMISSIÓ
SOCIAL -1

CCf.1ISSIÓ DE LA
DIVERSITAT -1

REUNIÓ DE
COORDINACiÓ.'
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·
BIBLlOTECA-3

AULA

D1NFORMATICA -3

AULA DE

T ECNOLCGIA -3

·
LABORATORI

DE FISICA-3

LABORATORI DE

QUIMICA -3

MENJADOR

I CUINA-3

CAMPS D'ESBARJ

I INST AL.LACIONS

ESPORTIVES -3

AULES

POLIVALENTS -2

,AULA DE MÚSICA-

LABORATORI

DE NAT URALS-2

AULA DE DIBUIX-2

DIAGNÒSTIC
PSICOPEDAGÓGlC -

AULA DE

PLÀSTICA -1

AULA OBERT A-l

,DEPARTAMENT

DúRIE NT ACIÒ
EDUCATIVA -1

AULA

DE SOCIALS-1

PISCINA -1

SALA O'ACTES-1

ACTIVIT ATS

EXTRAESCOLARS -

TEATRE -1

GOSPEL-,

·
DESPATX DE
TUTORIES -,

· LABORA TOR I

D1DIOMES -1

· LABORATORI

D'ÀUDIOVISUALS -1

TALLERS

DE LA UAC -1

. DESPATX

DE L'AMPA-l

TAE -1

GABINET
DE RISC SOCIAL-l

. AULA

D'ACOLLIDA -1

,PRIMERS OIES

DEL CURS -3

ACCIÓ TUTORIAL-3

AULA I ELEMENTS
DIDÀCTICS

O DE CORAC 16-3

CÀRRECS DE

LA CLASSE -2

DARRERS DIES

DEL CURS -2

TRACTAMENT

DENORM::.S
I HABITS -1

TUTORIA

PERSONAL -,

.CR�DITS DE

SINTESI-3

TREBALL

EN GRUP-3

, TREBALLDE
RECERCA -2

TEMPS
D'ORG.I\NITZACIO
OEL TREBALL-'

. TALLERS -,

TREBALL

PER PROJECTES

DE LES UAC-'

, SANT JORDI-3

SANTA CEcILlA-2

SANT FRANCESC-

TOTS SANTS I

CASTANYADA -,

ADVENT I NADAL-

. FEST A DE LES

FESTES -1

FEST A DE FINAL

DE CURS-'

CONVIVENCIES -2

,SORTIDES -3 ELECCIO
DEOELEGATS-3

. PROJECTE DE

FEST A DE FILOSOFIA 6-18-2

GRADUACiÓ DELS I
LES ALUMNES . TUTORIA-2

DE 4T D'ESO-2
PART IC IPAC ro E N

PROJECTES CAMPANYES I

D1NTERCANVI-2 PROJECTES
EDUCATIUS -,

COMIAT ALS I LES

ALUMNES DE 2N CONVIVÈNCIES
DE BATXILLERAT _

D'ACCIOTUTORIAL-1

JOCS ATLÈTICS _, . REUNiÓ
DE DELEGATS-'

JORNADES

CULTURALS -, DIA ESCOLAR
DE LA NO VIOL�NCIA

I LA PAU-'REVIST A CALAIX

DE SASTRE -,
GRUP DE

VOLUNT ARIAT -,FEST A DE FI DE
CURS

DE L' AMPA-, , REUNiÓ DE
DELEGATS AM3 LA

COORDINACIÓ
DE NIVELL-'

SORTIDA DE FI
OEST UDIS DE 2N

DE BATXILLERAT -,
GRUP UNESCO-1

SORTIDA

D'ESQuí -, PARTICIPACiÓ EN

CAMPANYES DE LA

UNESCO-1VIATGE

DE 4T D'ESO-1
CRÈDIT S D'ÈT ICA _

ESMORZAR DE LA
DIVERSITAT -1 PREMIS

DRETS HUMANS-1

PARTICIPACiÓ
ENACTIVITATS PREMIS

DE L'If.E _, MEDI AMBIENT -1

COL.LABORACIÓ EDUCACIÓ EN

AM3 ASSOCIACIONS VALORS .,

J COL·LECTIUS

D1M�lIGRANTS COMPETENCIES
DE LA ZONA -1 SOCIALS·1

REUNiÓ DE LA

DIRECCiÓ D'ESTUDI
I EL CONSELL DE
DELEG\ TS/DES -1

MEDIACIÓ ESCOLAR
I COMARCA-,

. RELlGJÓ-1
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Els inventaris generals de la cultura moral presentats posen al descobert algunes

qüestions que hem anat comprovant al llarg de la recerca. D'una banda, per cadascuna

de les etapes, existeixen un conjunt de pràctiques morals que es repeteixen de manera

regular en els diferents centres. Fins i tot n'hi ha algunes que són comunes en les dues

etapes. Aquestes són pràctiques que, o bé estan establertes a nivell legal o bé formen

part de la cultura escolar generalitzada i, per tant, també acostumen a donar-se

habitualment en els diferents centres. Exemples de pràctiques comunes als centres de

primària són la "Reunió de l'equip de cicle", els "Càrrecs de classe" o la "Castanyada".
En el cas de secundària, destaquen pràctiques com el "Pla d'Acció Tutorial", el "Crèdit

de síntesi" o la "Tutoria". Algunes pràctiques que comparteixen ambdues etapes són el

"Projecte Educatiu de Centre", la "Reunió d'equip directiu" o les "Convivències".

D'altra banda, els inventaris generals també adverteixen que hi ha altres pràctiques
morals que no es donen en tots els centres, ja sigui perque la seva aplicació és una opció

que pot prendre l'escola o perque aquestes han estat dissenyades pel propi centre. Més

endavant, en aquest mateix capítol, veurem com aquestes es converteixen també en

elements a destacar en la vida dels centres i la concreció de la seva cultura moral.

Diferents aplicacions d'una mateixa pràctica

La realització i aplicació d'una mateixa pràctica en vàries escoles acostuma a

presentar diferències a tenir en compte. Algunes poden ser únicament de caire

procedimental, d'altres poden arribar a suposar diferències més substancials. És fàcil

trobar pràctiques que es realitzen en molts centres i que donen lloc a concrecions

diverses. És precisament per això que, a través de la recerca, hem considerat de vital

importància que el centre i els seus membres fossin capaços de determinar i després
revisar els diferents passos a través dels quals es duu a terme una pràctica en concret.

Aquesta és converteix en una altra manera de comprovar la particularitat de la cultura

moral de cada centre, el que la fa única i irrepetible. A continuació, presentem els mapes

conceptuals que representen la concreció de les pràctiques de la "Guia de l'alumne/a" i

el "Nom de la classe" en dos centres diferents cadascuna. Creiem que aquests dos

exemples serveixen per il-lustrar les diferents aplicacions d'una mateixa pràctica en

cadascun dels blocs de contingut.
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Informar als [ les alumnes i fes seves
familias sobte aspectes genèrics

del nou sistema educatiu

Transmetre ets eixos vertebredcrs
del Projecte Educatiu de Centre,
del Projecte Cunicular de Centre

i de l'Ideari de la institució
a la qual pertany el centre

. Informar sobre l'oferta
de crèdits comuns ¡ variables

en cadascun dels cursos d'ESO

. Facilitar ls tria de crèdits variables
dintre la pròpia trajectòria

de cada alumnela

GUIA DE L'AlUMNElA

Document de duració anual que, en format paper, inclou aquelles Informacions

necessàries durant el curs per als i les alumnes d'Esa I les seves famllies que
han de facilitar el seu procés de transició, tria de crèdits I adaptació

Procés Continguts

, Transparència

1. Caps de departement,
d'acord amb el cap d'estudis, elaboren

lTndex dels elements
i continguis que ha de contenir la guia

dels i les alumnes del centre

Projecte Cunicular de Centre:

objectius generals d'etapa,
normes de funcionament Intern,

currlculum comú i currlcufum variable
i criteris en relació a l'avaluació

Pràctica de la "Guia de l'alumne/a" de l'escola VS.

2, Cada curs s'actualitzen
les dades pertanyents a l'oferta
de crèdits i atires aspectes.

D'aquesta tasca s'encarreguen els caps
de departement conjuntament

amb l'equip directiu

1rd'ESQ:
De 2n a 41 d'ESQ'

3. Recopilada tola la informació del curs,
es dóna formal a la guia de l'alumne/a

4. Guia es presenta a les famflies

dels i les alumnes de tr d'ESQ
duran! la primera reunió del curs

5, S'entrega la guia als i les alumnes

Estructura del nou sistema educatiu
Crèdits comuns

Crèdits variables:

primer trimestre, segon trimestre
i tercer trimestre

Institució Cultural del CIC

Projecte Educatiu de l'escola Thau

Crèdits comuns

. Crèdits variables'

primer trimestre, segon trimestre
i tercer trimestre
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GUIA DE L'ALUMNE/A

Documents per als i les alumnes d'ESO, Batxillerats I Cicles Formatius -un d'informació genèrica
I l'altre amb Informació relativa a cadascun dels nivells- que Inclouen les dades necessàries per facilitar

el seu procés de transició de primària a secundària, eixl com també la tria de crèdits durant els diferents cursos

. Donar a conèixer als i les alumnes
lles seves fam Illes sobre els trets

carectedeuce del centre

Informar als i les alumnes
i tes seves famllies sobre aspectes
genèrics del nou sistema educatiu

. Infermer ais i les alumnes
i les seves tamfjes sobre l'oferta
de crèdits comuns I variables

en cadascun dels CUrl>OS d'ESO,
Batxillerats I Cicles Formatius

. Orientar als lles alumnes en la seva

trejectoría acadèmica

. Informar als i les alumnes i les seves
famllies sobre aspectes de

funcionament del centre

Projecte educatiu

Organització escolar

Sistema educatiu

, Activitats escolars especials

Extracte del Reglament de Règim tntem

Criteris respecte a lavaluacíò

Criteris respecte a la recuperació

Organigrama de l' escola de secundària

Altres càrrecs o tasques espedals

rutenes del curs 2001-2002

Horari

Calendar¡

. Què es I"ESO?

Com dissenyar el propi curriculum a rESO?

. Transparència

, Responsabilitat

Coordinació

Procés

. Escola davant la reforma dels ensenyaments

Ensenyaments que impartim

InstaUacions i serveis de l'escola

Normes de presentació dels treballs

Bibliografia sobre tècniques d'estudi

Models do currlculum

.
Crèdit de síntesi

Què es pot fer cescrèe de I"ESO?

Matêries i equips docents
del curriculum del curs

Distnoucto trimestral
dets crèdits comuns i variables del cicle

1. Coordinadors/es dels diferents cursos

elaboren la informació base del document

Aquesta segueix un model preestablert
que cal anar actualitzant cada any

2. Cada professorla elabora la presentadó
del crèdit o matèria que oferta

para cada curs

3. CoordinadorsJes recopilen tota la infonnació
de cada curs per donar-li el format de guia.

Aquesta feina es duu a terme

durant el mes de juliol

4. Alumnes compren la guia durant el període de

venda de llibres al centre

la part genèrica només es compra
el primer curs, ja que després es manté

5. Guia de l"alumneJa es comenta

amb les fam!!ies durant Ja primera reunió del curs
Per això, es demana que cadascú

porti Ja guia del seu mUa

Pràctica de la "Guia de l'alumne/a" de l'escola VIS.
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NOM DE LA CLASSE

Noms estan

predeterminats,
sempres6n
les classes

de (es tortugues
i els peixos.
Er centra

considera que
aquest fet tacínta
l'adaptació dels

i les ralumnes
al centre en

aquesta edat

Procés de recerca d'un nom que identifiqui al grup-classe durant el curs o cicle

que es tealltza al principi d'aquest per tal da fomenlar la cohesió del ccuecnu

Construir

la identitat
ccí.lecttva
del grup

Representar un
punt de referència

j unió pels seus
membres

. Identificar el

grup en el centre

Constituir
un projecte
o un nucli de
treball a l'aula

. Facilitar

l'organització
dels grups
en el centre

P3: De P4
a Cicle Superior'

. Es dedica un

espai deia classe

per a fer

propostes sobre

possibles noms
per la classe

. Es dóna un

temps de reflexi6
individual.

Els i les alumnes
sovint aprofiten
per comentar-ho

j posar-se d'acord

, Alumnes
treballen l'animal a

la classe a través
de dlbuixos,
la decoració

de la classe,

petits projectes
i eures activitats

Grup-classe
s'apropa a

aquests animals a

través de

l'observació i cura
de les mascotes

del grup

eraure

, Sentiment de

pertinença al grup

Cohesió del grup

.Participació

Es vota respecte
les diferents

propostes
Sense que aquest
sigui un cntert

preestablert,
els noms d'un

mateix cicle surten

bastant aparellats

Pràcticadel"Nom de la classe" del centre HP.
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. Organitzar els grups
en el centre

toenuñcer cada grup
en el conjunt
de l'escola

. Establir un projecte
de treball a l'aula

. Representar un punt
de referència j unió

pels seus membres

Construir la Identitat
COUectiV8 del grup

NOM DE LA CLASSE

Projecte de treball al voltant del nom que identificara al grup-classe durant el curs,
que es realitza els primers dies de classe I que té com a finalitats

dolar d'identitat al grup i fomentar la cohesió enlre els seus membres

1r:
Parvulari'

sons,

Cicle Inicial: Cicle Mitjà:

. Sentiment

de pertinença al grup

. Cohesió

. cot.tecñvltat

Parvulari: De Cicle lnlcía!

a Cicle Mitjà:
Alumnes

duen a terme

una recerca

d'informació
envers l'animal

en qüestió

S'aprofita per
estudiar la rosa

dels vents

20: 3r: 4t:

. Tulorla presenta
el nom del grup,

aquest
és un animal

Cada alumne/a
fa un dibuix

del personatge

Tulorla: explica
un conte

al grup-classe.
Personatg

d'aquest serà el
nom de la classe

TutorIa presenta el

nom de la classe

els i les alumnes

per la celebració

de la Festa Major
a l'escola

Aquest també
serveix de motiu

per fer la mascara

que lluiran

També s'utilitza

en moments

puntuals pel treball
de continguts
cuniculars

seriació, etc.

Pràctica del "Nom de la classe" de l'escola IVP.

També s'utilitza
en moments

puntuals pel treball
de continguts
currtculars de

diverses matèries

P3' P4 PS tr:

Pingüins Tramuntana MestralPatufets . Tabalets Baloos Conills

XalocPolzets Babars Dofins Esquirols GregalFollets
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