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l. INTRODUCCIÓ 

Fer memoria a fi de fer present, en un breu espai temporal i impres, totes les activitats 
portades a terrne a la llarg d'un curs academic no és una tasca facil, pero sí que és positiva 
per a poder constatar on som, que va funcionar segons els suposits esperats i quines 
dificultats varen sorgir per a aconseguir els objectius previstos i, a partir de tot aixo, 
dibuixar amb més precisió, encert i entusiasme el curs 2000-2001. 

Plasmar per escrit de manera freda i anonima, despersonalitzada en definitiva, el resum de 
totes aquestes activitats, no és una tasca que resulti facil senzillament perque, en 
l'expressió escrita del que ha estat aquesta activitat, releguem a l'oblit, ignorem 
intencionadament, totes aquelles persones que des de les seves concepcions, valors, 
principis, forrnació, professionalitat, vida, vivencies, etc., n 'han fet possible la realització, i 
podem parlar d'una realització reeixida, de gran part de les activitats. 

El nombrós volum d'activitats dutes a terrne des de l'ICE de la Universitat de Barcelona al 
llarg del curs academic 1999-2000 únicament ha estat possible pel concurs, l'esfon;, el 
compromís i la il• lusió de tot un extens i ric grup de professionals de tots els nivells 
educatius als quals ja, des d'aquestes primeres línies, volem felicitar i agrair la seva 
col· laboració. 

Durant aquest curs academic hem anat treballant per aconseguir els objectius prioritaris del 
mandat de la Direcció de l'ICE, que va comen9ar el novembre de l ' any 1997 i que 
resumidament enunciem: 

l. Intensificar i optimitzar les relacions de col· laboració amb el Departament 
d'Ensenyament, així com amb altres institucions com ara la Diputació de Barcelona, 
I' Ajuntament de Barcelona i entitats educatives i centres de recursos de Catalunya. 

2. Promoure i intensificar les relacions amb totes les divisions que conformen 
l 'entramat organitzatiu de la Universitat de Barcelona i especialment amb el GAIU i 
els departaments de la Divisió de Ciencies de l'Educació. 
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3. Recuperar la Secció d'Universitat (en altres moments, pionera en la formació del 
professorat universitari) amb el fi de promoure la inajornable i urgent tasca de la 
fonnació docent del professorat universitari. 

4 . Redefinir i potenciar la Secció d'Investigació Educativa. 

5. Revisar el reglament de l'ICE, que haura d'incloure un Consell assessor integrat per 
representants de la nostra Divisió i també de cada una de les divisions de la nostra 
U ni versitat i de l' equip rectoral. 

Per dur a tenne els objectius assenyalats i desenvolupar les tasques de formació, 
d'investigació, d'assessorament i de producció de materials i, en definitiva, de presencia de 
la Universitat de Barcelona a través de l'ICE en tots els contextos educatius als quals es fa 
referencia al llarg de la memoria, l'equip ha estat format per: 

Director: 

Director adjunt: 

Secretaria: 

Jesús Garanto Alós 

Iñaki Echebarría Aranzábal 

Carmen Buisán Serradell 

Cap de la Secció Administrativa: M. Carmen Oliva Albadalejo 

Cap de la Secció d'Ensenyament Secundari: Carmen Albaladejo Marcet 

Cap de la Secció d'Ensenyament Infantil i Primari: Maite Colén Riau 

Cap de la Secció de Normalització Lingüística: Marcel Pité Argerich 

Cap de la Secció d'lnvestigació: Teresa Anguera Argilaga 

Coordinador del Programa de Formació 

del Professorat Universitari: Salvador Carrasco Calvo 

Coordinador general del 
Certificat d'Aptitud Pedagogica (CAP): J osep M. Gutiérrez González 

Hem comptat també amb les adscripcions dels professors/es OtHia Defis Peix i Maite 
Colén Riau, del Departament de Didactica i Organització Educativa; M. Rosa Buxarrais 
Estrada i Ana Escofet Roig del Departament de Teoría i Historia de l 'Educació; Joan 
Perera Parramon, del Departament de Didactica de la Llengua i la Literatura; Mª. José 
Rubio Hurtado del Departament de Metodes d'Investigació i Diagnostic en Educació; José 
M. Gutiérrez i Josep Palos del Departament de Didactica de les Ciencies Socials; i Liliana 
Tolschinsky Landsman. És necessari agrair-los la seva feina i dedicació. 

La posada en marxa del Servei d' Assessorament Metodologic (SAM) amb la finalitat 
d'oferir un servei necessari i útil pera la comunitat universitaria i pera tates les demandes 
institucionals i personals relatives a les qüestions metodologiques en investígacíó 
educativa, psicologica i social, ens ha permes gaudir del treball dels professors Margarita 
Bartolomé i Antoni Sans (del Departament de Metodes d 'Investigació i Diagnostic en 
Educació), Montse Freixa i Ángel Blanco (del Departament de Metodología de les 
Ciencies del Comportament), Liliana Tolchinski Landsman (professora ajudant de l'ICE) i 
de la mateixa cap de la Secció, la professora M. Teresa Anguera Argilaga. 
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També han format part del paisatge de l'ICE els professors José Luis Rodríguez Illera (del 
Departament de Teoría i Historia de la Di visió V) i Jaume Suau Puig ( del Departament 
d'Historia Contemporania de la Divisió I) que porten la coordinació del Programa de 
Tecnologies aplicades a 1'Educació i l'Aprenentatge Multimedia (TEAM) . 

Com tothom sap, el nostre ICE no té plantilla propia de professorat i es nodreix tant de les 
adscripcions parcials d'alguns professors de la Universitat als quals hem fet referencia com 
de professors del Departament d'Ensenyament que es traben en comissió de serveis . 
Enguany hem comptat amb la dedicació competent i qualificada de nou professionals del 
Departament d'Ensenyament, adscrits al nostre ICE en comissió de serveis, per tal de 
coordinar i desplegar les activitats de Formació Permanent encarregades pel Departament 
d'Ensenyament, així com els Programes de Formació en 16 Centres de Recursos. 
Aquestes persones són: Jordi Caja, Xavier Fraile, Dolors López, Merce Martínez, Teresa 
Mases, Maite Solé. Els tres professionals restants (fins a arribar als nou que durant aquest 
curs estan en comissió de serveis) han estat ja nomenats ates que estan encarregats de la 
Direcció adjunta de l'ICE, de la Secció d'Ensenyament Secundari i la Secció de 
N ormalització Lingüística. 

El nostre ICE ha comptat també amb la presencia i col· laboració d'uns quants becaris 
adscrits a investigacions en curs, com ara: Melina Aparici, Noemí Argerich, Rocío 
Castineira, Lídia Daza, Merce Espanya, Olga Herrero i Elisa Rosado. 

Per tal de donar resposta a les abundants necessitats informa.tiques de l'ICE hem comptat 
amb els tecnics Manuel Becerra i Francesc Martí. Paco Pérez ens ha donat un incalculable 
suporten l'elaboració i manteniment de la WEB de l'ICE 

Les múltiples i variades activitats educatives que l'ICE ha pogut desenvolupar durant el 
curs 1999-2000 no haurien estat possibles sense el qualificat suport administratiu d'un grup 
de persones que volem esmentar i agrair-los molt sincerament la seva dedicació, 
professionalítat i disponibilitat: M. Antonia Civantos, Albert Coines, Xavier Foix, Cristina 
Fuertes, Marisa Herrero, Maite Hurtado, Núria Llaberia, M. José Muñoz, Pilar Navarro, 
Rosa Novoa, David Oliva, Cristina Rojas, Angels Segura i Isabel Torras. 

Volem expressar també, com ja ho varem fer el curs academic anterior, el nostre agnüment 
a tots els col· laboradors amb els quals l'ICE pot comptar per dur a terme les diferents 
activitats: coordinadors i professors del CAP, formadors deis cursos del Programa de 
Formació Permanent del Departament d'Ensenyament, dels cursos d'iniciativa de l'ICE, 
seminaris, assessoraments, investigadors i els nombrosos centres educatius amb els quals 
necessariament hem hagut d'estar en contacte per poder portar a terrne tot aixo. Agra'iment 
que també volem fer arribar a totes aquelles institucions que han confiat en la nostra 
capacitar i en la qualitat de la nostra feina i ens han encomanat tasques docents, 
d'assessorament i d'investigació. 

Tots han contribult a fer possible la imatge d'un ICE, el de la Universitat de Barcelona, 
com un lloc de trabada de persones -professionals de nivells i procedencies diverses
per compartir inquietuds, detectar necessitats, formalitzar projectes, programar activitats i 
donar resposta -en la mesura del possible- a les demandes educatives expressades 
formulades per diferents instancies de la societat catalana. 
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S'han consolidat, incrementat i qualificat molt posítivament les relacions amb els ICEs de 
les Universitats Autonoma de Barcelona i Politecnica de Catalunya, aíxí com ambla resta 
dels ICEs de Catalunya i Espanya. Ha estat estreta i fructífera la col· laboraci6, fins fa poc 
temps, en temes de formació, assessorament i inves6gacíó amb el Departament 
d'Ensenyament aíxí com amb la Conselleria de Benestar Social i més concretament amb la 
Dírecció General de Formació d' Adults, les arees d'Educació i Cultura de la Diputació de 
Barcelona i les arees educatives de 1' Ajuntament Barcelona i d'altres institucions (Ateneu, 
MACBA, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Consell Audiovisual , Institut d'Infancia i 
Món Urba, Centre d'Estudis de l'Esplai) i altres institucions universitaries d' arreu del món, 
sobretot de Llatinoamerica (Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la 
Ciencia i la Cultura (OEI), Universitats de Puebla, Monterrey, etc.) arnb les quals hem 
signat convenís de col· laboracíó importants. 

La col· laboració amb els departaments de la Divisi6 V en tasques formatives, programes i 
investigaci6 s'ha anat intensificant. Col· laboració també més important que en anys 
precedents amb la resta de divisions de la Universitat, així com amb el GOU (Gabinet 
d'Orientació Universitaria) i la Secció d'Accés d'Alumnes de la Universitat de Barcelona. 
Potenciarem encara més la col• laboració amb les Divisions i les Facultats que les integren. 
Estem satisfets del treball fet entre tots. 

Pero aquesta satisfacció s'ha víst truncada quan estem gairebé tancant la memoria que 
teniu a les vostres mans í des del moment en que el Departament d'Ensenyament ens 
comunica una reducció de dues comíssions de servei de tal manera que ens quedem arnb 
set persones per portar a terme una tasca que ens desbordava molt sovint amb les nou 
persones que eren en comissió de serveís. Les negociacions al més alt ni vell no han 
aconseguit flexibilitzar el més mínim les decisions del Departament d'Ensenyament. 

Mai no haguéssim pogut imaginar un final de curs tan decepcionant davant postures tan 
inflexibles i prepotents que sens dubte marcaran les futures relacions de bona entesa i 
col• laboració que tradicionalment havíem mantingut l'ICE i el Departament 
d 'Ensenyament. 

El 80% de l'activitat del nostre ICE consisteix, com pot deduir-se de la lectura d'aquesta 
memoria, en la prestació de serveis al Departament d'Ensenyament en el Pla de Formació. 
Per aixo se'ns fa molt difícil entendre les mesures preses enguany. 

Al nostre entendre les mesures preses demostren un desconeixement absolut del treball que 
porten a terme els professionals en comissió de serveis í de les repercussions que 
comportaran en els plans de zona i en tota l'activitat de forrnació. 

Ben bé no sabem on som, ni cap a on anem en les nostres relacions amb el Departarnent 
d'Ensenyament i aixo és greu per a la institució universitaria que no pot per més temps 
quedar-se passiva, actuant com una mera "sucursal" del Depaitarnent d'Ensenyament que 
únicament parla i actua des de la prepotencia i la inflexibilitat més absolutes com 
demostren els fets als quals ens estero referint. 

El proper curs no seran dones amb nosaltres Maite Solé i Iñalá Echebarria: Dues persones, 
dos professionals que, amb dedicació i il· lusió, han treballat molts anys en la Formació 
Permanent del Professorat. ¡Moltes gracies a tots dos i que tingueu molta sort!. 
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No puc per menys que fer esment especial a Iñaki. Qualsevol paraula o expressió que 
pugui utilitzar per glossar la seva tasca i dedicació al llarg de 16 anys sera absolutament 
insuficient. Deixa ]'ICE mostrant una vegada més la seva coherencia personal-professional 
i la seva protesta enfront d'aquesta incomprensible reducció. 

Se'n va un amic i un gran professional i segur que l'Institut de Ciencies de l'Educació de la 
Universitat de Barcelona notara la seva absencia. La seva marxa, com a persona, com a 
professional dedicat íntegrament a la formació de molts professiona]s, com a Director 
Adjunt que era, deixa un buit molt important i encara que sembli estrany la estructura, 
dinamica i funcionament de l 'ICE de la UB, així com les relacions i col· laboració amb el 
Departament d'Ensenyament, se'n ressentiran de forma significativa. 

Que !'entrada del nou curs ens doni a tots el millor, i a tots aquells que col• laboren amb 
l'ICE molts exits professionals i personals. 

7 



' ' 1 

' 1 

' ' ' 1 

' ' ' 1 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • 
' ' ' -

Institut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs /999-2000 

2. FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ 

SECUNDARIA 

L'objectiu prioritari dels cursos del CAP és completar la formació dels llicenciats en els 
aspectes relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge i amb el domini de les 
tecniques í estrategies didactiques de la seva area i especialitat. En fundó d'aquest objectiu 
aquesta secció ha continuat la línia d'adequació i millora de la Forrnació Inicial del 
Professorat d'Educació Secundaria, a través dels cursos per a l 'obtenció del Certificat 
d ' Aptitud Pedagogica (CAP). 

Les principals línies d'actuació han estat basicament les següents: 

l. Revisar i millorar la infrastructura logística i els serveis administratius del curs: aules, 
transport, informació (pagina Web), matrícula, certificacions i nomines. 

2. Establir l'adequada coordinació entre els diversos cicles i moduls del curs: programació, 
avaluació, criteris d'actuació i lliurament de materials. 

3. Potenciar el coneixement de !'estructura, organització i problematica actual dels centres 
de secundaria, dels diferents organs de gestió í pedagogícs, de les seves funcions i 
responsabílitats. 

4. Programar el Practicum coma eíx integrador d'activitats i experiencies enriquidores de 
l'alumne, tant en la seva formació teorica, com en la seva preparació professional. En 
aquest sentit, les activitats del curs han estat programades com un escenari més 
d' investigació. 

5. Incrementar la dignificació professional del professorat del CAP, tant en les retribucions 
com en la seva formació. 

6. Col- laborar amb altres arees relacionades ambla formació del professorat a través de 
di verses publicacions, informes, intercanvis amb altres ICEs i Institucions, etc. 

7. Continuar la línia d'experimentació del Curs de Fonnació Inicial del Professorat de 
Secundaria per a l'Ensenyament de les Arts Plastiques. Aquest curs, de caracter 
experimental, organitzat conjuntament pel Departament d'Expressió Plastica de la 
Facultat de Belles Arts i l 'ICE, pretén dissenyar i introduir dintre del currículum 
d'estudis universitaris un pla de formació teorico-practica que pugui servir com a 
referencia al que sera la futura Formació Inicial del Professorat de Secundaria de les 
Arts Plastiques. 

8. Continuar la col· laboració i participació en les tasques d'informació i assessorament del 
nou curs del Títol Professional d'Especialització Didactica. En aquest sentit s'ha 
procurat adequar els diversos moduls del CAP als programes dels currículums de les 
materies del CQP. Jesús Garanto, com director de l'Institut, va assistir a la reunió dels 
directors de1s ICEs de l'Estat a Saragossa on es va tractar el tema del nou curs de 
formació inicial (CQP). 

9. Per últim, José M. Gutiérrez, com a coordinador del CAP, va assistir i participar al 
congrés "Simposi sobre la fonnació inicial dels professionals de l 'educació", amb la 
comunicació "Consideracions sobre el practicum". Aquest congrés va tenir lloc a la 
Facultat d'Educació de la Universitat de Girona els dies 2, 3 i 4 de febrer de 2000 
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A continuació presentem un resum per especialitats del nombre d'alumnes i professors del 
CAP que han intervingut durant el curs 1999/2000. 

¡Error! Marcador no ALUMNES 
GRUPS PROFESSORS/ES 

definido.MATERIES 

Dissab. Dll-Dc Teoria Tutors 

ALEMANY 33 1 - 5 7 

ANGLES 148 4 1 7 29 

CASTELLÁ 164 4 1 6 31 

CATALÁ 96 2 1 3 19 

CIENCIES NATURALS 80 2 - 11 24 

CLÁSSIQUES 14 1 - 5 5 

DIBUIX 27 - 1 9 5 

ECONOMIA 31 - 1 3 6 

FILOSOFIA 124 3 1 11 25 

FÍSICA/QUÍMICA 54 2 - 14 17 

FRANCES 25 1 - 9 6 

GEOGRAFIA I HISTORIA 412 9 3 12 80 

INEF 178 1 1 5 -

MATEMÁTIQUES 76 1 - 8 30 

TOTALS 1.462 31 10 108 284 

Comparant aquestes dades ambles de l'any anterior s'ha incrementat el nombre d'alumnes 
matriculats al CAP (de 1387 hem passat a 1462), aturant-se el descens progressiu 
d'inscripcions dels anys anteriors. 

Com criteris d'avaluació del curs s'han prioritzat els següents: 

l. Assistencia i participació activa a les classes del CAP. 
2. Assistencia i participació responsable en la realització de les practiques docents 

tutoritzades. 
3. Assistencia i participació a les reunions, conferencies, seminaris i tutories del CAP. 
4. Presentació i avaluació positiva dels treballs d'investigació i Memoria Didactica. 

Per últim, un any més, hem d'agrair l'ajut i col- laboració de la Divisió V (Departaments de 
Didactica de la Facultat de Formació del Professorat i de la Facultat de Pedagogía), de les 
Facultats Psicología i Belles Arts, de l'INEF i de l'IES Mundet, que ens han ofert les seves 
aules i ens han donat suport tecnic audiovisual i infonnatic per portar a tenne les tasques de 
fonnació inicial. 
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3. FORMA CIÓ PERMANENT DEL PROFESSORA T 

3.1. SECCIONS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMA.RIA I SECUNDA.RIA 

Durant el present curs aquestes seccions de formació del professorat han desenvolupat 
l'encarrec del Departament d'Ensenyament de planificar, elaborar, organitzar i avaluar les 
activitats de formació del professorat no universitari de setze zones de la província de 
Barcelona. Han desenvolupat també diversos programes de formació de formadors, i, en 
general, han organitzat totes les accions pertinents per donar resposta a les necessitats 
formatives que planteja el professorat dels nivells esmentats en el marc del bloc B 
(millora de la practica docent) del Pla de Formació del professorat de la Generalitat de 
Catalunya. 

Com l'any passat destaquen els cursos que des del Departament d'Ensenyament se'ns han 
encarregat relacionats amb la implantació deis nous batxillerats, que han comportat 
1' aparició de noves necessitats formatives. En concret, per al batxillerat d'humanitats i 
ciencies socials i per al batxillerat científico-tecnologic, i relacionat amb les materies 
noves d'Economia i Economía i Organització d'empreses i de Ciencies de la terra i del 
medí ambient, s'han dissenyat diverses accions formatives. 

S'han desenvolupat dos tipus de moduls: d' Actualització Científica i Didactica, adre9ats al 
professorat no especialista (Ciencies Socials, Filosofia, etc.) en la materia d'Economia i 
d' Aprofundiment, cursos relacionats amb les tema.tiques esmentades anterionnent, pero 
adre9ats a professorat especialista en la materia o a professorat que havia realitzat 
previament els cursos d'actualització. 

Un altre conjunt d'activitats que han tingut molt bona acollída i participació han estat les 
jomades, cursos i seminaris relacionats amb l'avaluació del treball de recerca al batxillerat, 
tant des del punt de vista organitzatiu com del curricular de les diferents materies. També 
s'ha fet incidencia, en ser aquest any la primera promoció que finalitza l'ESO de manera 
generalitzada, a tractar els problemes que podía ocasionar l'acreditació al final de l'ESO, 
realitzant una jornada de treball entre el professorat deis instituts. 

Per dur a terme aquestes tasques els tecnics de formació (un equip de professors i 
professores de tots els nivells educatius) s'organitzen a l'entom de dos ambits de treball: 
PLANS I PROGRAMES. 

L'ambit que denominem PLANS és el que aglutina les tasques de planificació operativa 
de la formació permanent; aquestes tasques són: detecció í analisi de necessitats 
formatives, planificació de les activitats de formació que donin resposta a les necessitats 
detectades, organització, seguiment, avaluació i gestió d'aquestes activitats. 

L'ambit de PROGRAMES és el que s'ocupa de les tasques de programació de la fonnació 
que ofereix l'Institut: 

és l' encarregat de seleccionar i formar grups estables de formadors i formadores en 
les diferents tematiques, 
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• elabora línies d'intervenció coordinades i coherents amb el model de formació de 
l'ICE, 

• dissenya els programes base de les activitats de formació, tant dels plans de zona 
com de l'oferta propia de ]'ICE (conjunt d'activitats obertes a tot el professorat que 
s'ofereixen al llarg del curs, en dos programes concrets: la Tardar i /'Oferta 
Central), 

marca les Jínies d'investigació prioritaries i en realitza el seguiment, 

• determina les grans línies de formació i recerca que s'han de seguir en el futur, a 
partir de l' avaluació de les activitats fetes, 

realitza propostes de publicació dels materials elaborats pels diferents grups de 
treball. 

El nombre de programes en l' actualitat és de 23, que responen a totes les arees curriculars, 
temes transversals, metodología, avaluació, i temes emergents en el procés de formació del 
professorat dels diferents nivells educatius. Les accions formatives han anat encaminades, 
prioritariament, a 1' actualització de coneixements, l 'intercan vi d' experiencies 
pedagogiques, a l'avaluació, a la recerca i a nous plantejaments didactics i organitzatius 
relacionats amb l'ESO, els nous Batxillerats i els Cicles Formatius. 

El personal de plans i programes ha treballat en la millora de la documentació a través de 
la qual es defineixen els projectes de treball i els programes d' actuació, així com el 
seguiment deis grups de treball i s'han definit els indicadors per a l'avaluació d'aquests 
grups i pel seguiment i avaluació dels assessoraments. 

Encara que s'han realitzat activitats de les diferents les modalitats de formació (cursos, 
seminaris, grups de treball, assessoraments a centres educatius, conferencies, trobades i 
jornades pedagogiques .... ) és de destacar el gran augment de les modalitats 
d' assessorament i seminari que afavoreixen una major participació activa del professorat i 
l'establiment de processos de reflexió de la practica i del treball cooperatiu dels equips 
docents. 

A continuació es presenta un resum de les activitats portades a terme en els Plans de 
Formació permanent de professorat a Zones (PFZ) i de la resta d'activitats realitzades per 
les seccions de formació de l'ICE durant el present curs. 

3.1.1. Programa de Llengües 

Durant el mes de setembre van tenir lloc els cursos de TARDOR, en els quals el programa 
de llengües va oferir un seminari de practica[ workshops, dirigit al professorat de llengües 
estrangeres d'Angles, així com també tres cursos adre':;ats al professorat de llengua 
catalana: La !lengua al batxillerat LOGSE: propostes i orientacions, Credit de modalitat 
de literatura catalana i Itinerari literari de Canigó ; dos cursos adre':;ats al professorat de 
llengua castellana: La lengua en el bachillerato LOGSE: propuestas y orientaciones i 
Bachillerato: crédito de modalidad. Literatura española. 

12 



Institut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 1999-2000 

També es va proposar un curs sobre Aspectes teatrals del discurs docent adre9at a tot el 
professorat de secundaria interessats en aquesta tematica. 

Adre9at a] professorat de literatura catalana de COU i batxillerat LOGSE s'ha realitzat un 
curs anomenat: Estrategies de la lectura a COU. Cicle IV i Lectures d'Ausias March. 

Per al professorat de Literatura espanyola de COU s'han realitzat unes conferencies 
d'actualització de continguts curriculars amb els següents títols: "Nada: la mirada al otro 
y el olvido de sí" per Rosa Navarro, "Entorno a las ideas estéticas de Ortega y Gasset" 
per Marta Cristina Carbonell i Juan Ramón Jiménez i "La forja de la poesía" desnuda per 
Adolfo Sotelo. 

A partir del mes d'octubre es van iniciar tres COL- LOQUIS de llengua i literatura a 
l' Ateneu Barcelones adrec;ats al professorat de secundaria: 

1. Escenes amb set col- loquis. 
2. Passejos literaris amb set col- ]oquis 
3. Lleures i converses amb set col- loquis 

El grup de llengües de secundaria ens hem anat trobant esporadicament per fer un 
seguiment de les acti vitats en curs i per dissenyar noves propostes de formació del 
professorat de secundaria de cara al curs 2000/2001. Aquestes noves propostes seguiran la 
línia dels Col- loquis iniciats a ] 'octubre. 

El dia 21 de juny va tenir lloc una jornada de formació adre9ada als nostres formadors de 
llengua de primaria sobre L'Ensenyament i aprenentatge de la lectura i escriptura 
coordinada per Liliana Tolchinsky, en la que es va fer una serie de reflexions sobre el 
document "Orientacions per a l 'ensenyament-aprenentatge de la lectura i escriptura" 
publicades pel Departament d 'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al mes d 'abril. 
Durant tot el curs 99/2000 es van anar treballant aquestes reflexions i amb les diferents 
opinions manifestades pels assistents es va elaborar un escrit que es va fer arribar a la 
Subdirecció General de Formació del Professorat del Departament d 'Ensenyament signat 
pel Director del 'ICE. 

Des del 20 de general 14 d'abril es va ofertar un assessorament didactic virtual d'Angles 
adre~at al professorat de secundaria en actiu amb prioritat del professorat de zones rurals. 

També s'ha fet el seguiment d'un grup de treball sobre Seqüenciació i tractament dels 
continguts conceptuals de llengua des d'infantil fins a batxillerat. 

El proper curs es continuara treballant en aquesta línia. 

3.1.2. Programa de Matematiques 

El Programa de Matematiques ha col• laborat amb la Federació d'Entitats per a 
l'Ensenyament de les Matematiques a Catalunya (FEEMCA T) en l' organització de 
1'activitat "FEM MATEMA.TIQUES" adrec;ada a tots els Centres de Primaria i Secundaria 
de Catalunya. Juntament amb l'ABEAM hem iniciat un seminari permanent amb 
professorat d'Ensenyament Secundari per tal d'elaborar activitats de resolució de 
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problemes per alumnat de 6e curs de Primaria, ler curs i 2n curs d'ESO perla proxima 
convocatoria de !'Olimpíada Nacional de Matematiques. D'altra banda hem donat suport al 
Congrés d'Educació Maternatica organitzat a Matará els dies 4, 5 i 6 de juliol dios dels 
actes del' Any Mundial de les Materna.tiques. 

Els grups de treball de materna.tiques han iniciat una serie de treballs de recerca al voltant 
de temes de multiculturalisrne i materna.tiques tanta nivell de J'Educació Secundaria com 
Primaria i Infantil. Els tres treballs són coordinats per Montse Benlloch, Nuria Gorgorió ¡ 
Xavier Vilella. 

S'ha finalitzat la traducció i edició del llibre "Matemáticas y Educación" perla Col· lecció 
MIE-GRAÓ amb un recull de les conferencies que es van organitzar durant el participació 
de professors de 10 Universitats d'Europa, America i Oceania. 

De cara al proper curs hern iniciat un treball juntament arnb l' ABEAM per tal d' aconseguir 
un grup de professors i professores d'Educació Primaria que constitueixin un grup estable 
de treball per la millora de l' ensenyament de les materna.tiques en aquesta etapa educativa 
ja que som conscients que ]a majar part del professorat interessat a desenvolupar noves 
estrategies educatives son materna.tics i treballen als centres de Secundaria. 

3.1.3. Programa de Ciencies Experimentals 

Aquest programa ha desenvolupat, durant aquest curs, com a fets rnés destacables, les 
següents tasques: 

• Ha dissenyat la formació específica per al professorat que impartira Batxillerat 
Científic, tant el que fa referencia a la seqüenciació de continguts com a 
l'avaluació i metodología, sobretot en relació als moduls d'aprofundiment en 
Ciencies de la terra i del medi ambient. 

• S' ha treballat aspectes relacionats amb el credit de recerca dels batxillerats: 
tema.tiques a investigar, metodología de treba11, avaluació. 

Relacionat ambla ternatica anterior s'han prioritzat grups de treball per l'elaboració 
de materials. 

• S'ha donat eines per treballar una materia nova del Batxillerat "Ciencies de la 
Terra i el Medi", que s'han concretat en 2 moduls d'aprofundiment: "La 
cartografia temiitica coma eina per l'ensenyament de les Ciencies de la Terra i del 
medí ambient", i "Curs priictic sobre Ciencies de la terra i del medi ambient: 
treball de camp", els quals degut a l'enorme demanda s'han hagut de repetir. 

• Els grups de treball han continuat elaborant materials per al Batxillerat Científic: 
"La Física per al Batxillerat", "La Biotecnologia", i "Materia]s d1dactics perles 
Ciencies de la terra i el Medi Ambient". 

• Els grups de treball de zones han incidit en el coneixement natural proper com a 
recurs a utilitzar perles diferents institucions educatives. 

• L' actualització de Continguts curriculars per al professorat de Batxillerat LOGSE 
dissenyat conjuntament amb el coordinador de les PAAUS, les conferencies que 
s'han impartit són: "Aspectes actuals de la contaminació de les aigües 
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subterranies", "Can vi clima.tic i contaminació atmosíerica", i "Recursos minerals: 
origen, ús i impacte ambiental". 

• S'ha iniciat la relació amb el departament de Didactica de les Ciencies 
Experimentals i les Materna.tiques per col· laborar en l'organització d'activitats de 
formació pennanent. 

Perspectives de futur 

El programa de Ciencies Experimentals, continuara desenvolupant les tema.tiques 
relacionades amb els nous Batxillerats, aprofundint en el treball de recerca i en l' elaboració 
de materials curriculars. 

Altres aspectes prioritaris seran: 

Treballar la tematica Ciencia i Comunicació 

Analitzar i dissenyar estrategies per la utilització de recursos extraescolars com són : 
els museus, els audiovisuals. 

Introduir-se en les noves tecnologies per poder confeccionar un banc de dades de 
materials curriculars, projectes, etc. 

Continuar amb la col- laboració iniciada amb el Departament de Didactica de les 
Ciencies i de les Materna.tiques per organitzar conjuntament conferencies, trobades i 
seminaris, relacionats amb didactica, innovació i recerca de la nostra a.rea. 

3.1.4. Programa de Ciencies Socials 

En aquest període, el programa de Ciencies Socials ha seguit amb la mateixa estructura i 
dina.mica iniciada en els darrers cursos. Tampoc no hi ha hagut cap variació en 1'equip que 
coordina el programa, el qual des de fa tres anys esta integral per: Carme Duran (Primaria), 
Dolors Sanahuja (Secundaria), Gemma Tribó (FFP) i Maite Solé (ICE). 

Durant el present curs s'han desenvolupat les següents activitats: 

a) Activitats PAFPZ 

És de destacar l'augment que s'ha produi1 d'assessoraments coma modalitat de formació 
en tots les zones. 

• Assessorament a Mollet sobre el Desenvolupament d'unitats en l' a rea del medi 
social i natural. 

Assessorament a Osona sobre La Didactica del medi natural. 

• Assessorament a Sant Vicen~ sobre Recursos i estrategies peral coneixement del 
medí natural local 

b) Activitats Iniciativa ICE 

• Curs Les avantguardes artístiques realitzat a l'Oferta de Tardor 99. 

• Curs De la guerra freda al nou ordre mundial. 
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Curs amb col- laboració amb el MACBA sobre Art i cultures contemporanies. Art i 
societat: els últims cinquanta anys ( 1949-1999) 

• Curs Fonts orals i aprenentatge de la historia. 

• Grup de treball El meu llibre de Molins 

Destaca aquest any l'inici de col- laboració amb el Departament de Geografia humana de la 
Universitat de Barcelona. S'han realitzat una serie de conferencies dirigides al professorat 
de Geografia del batxillerat i una taula rodona sobre la Geografia com a credit de modalitat 
en el nou batxillerat. 

Perspectives de futur 

Continuar oferint mares de reflexió i debat per al professorat de secundaria de l' area en 
la línia de les taules rodones i xerrades-col · loqui realitzades fins ara ja que la gran 
assistencia i participació que hi ha hagut demostren l 'interes i necessitat d' aquest tipus 
de convocatories. 

Seguir impulsant el desenvolupament de treballs sobre coneixement del medi local a 
partir de grups de treball i assessoraments als centres que ho demanin. 

Disseny de noves activitats pera les properes convocatories d'Oferta Central i Tardor. 

Treballar conjuntament amb el programa de noves tecnologies per poder confeccionar 
un banc de dades de materials curriculars, projectes, etc. relacionats ambla materia. 

Continuar impulsant grups de treball, cursos, etc. relacionats amb la Geografía per al 
batxillerat. 

3.1.5. Programa d'Educació Visual i Plastica 

Enguany s'ha dissenyat una pagina web del Programa de Plastica que estari1 operativa el 
proper curs. 

S'ha experimental la base de dades del Projecte MAi (Museu d' Art Infantil) i s'han revisat 
les errades detectades en la introducció de dades i s'ha introdui1 informació de forma 
massiva provinent d'altres bases. Malgrat tot encara cal acabar de polir certs aspectes pera 
fer operativa la base de dades MAi. 

S'ha organitzat un curs de formació per als formadors del Programa sobre l'analisi del 
disseny curricular de l'area, titulat El disseny curricular d'Educació Visual i Plastica: 
Metodologies d'analisi. Processos de construcció i reconstrucció heurística 

El dia 23 d'octubre de 1999 es va celebrar a Sant Feliu de Llobregat la XII Trabada de 
Plastica adre9ada al professorat d'infantil i primaria. El tema central d' aquesta Trobada ha 
estat L 'espai urba, un recurs pera la plastica. 

Una bona part dels esfon;;os d'enguany s'han dedicat a la preparació de la XIII Trabada 
adre9ades al professorat de secundaria, que tindran com a tema central L 'art i les 
matematiques, i a coordinar les tasques de formació i les d'autofonnació dels propis 
formadors. 
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Es valora que les activitats de formació adre<;ades a professorat de secundaria no han estat 
tan reeixides com s'havia previst en el moment de programar-les i també s'han plantejat 
seriosos dubtes en la línia a seguir en la formació permanent del professorat del Batxillerat 
Artístic. En aquesta línia es valora molt positivament la creació del seminari Transició 
Batxillerat-Universitat de Belles Arts, que un cop finalitzat ens pot ajudar a planificar la 
formació permanent en aquesta etapa educativa . 

Les perspectives de futur que es consideren són: 

Cercar propostes de formació permanent per al professorat de secundaria obligatoria. 

Dissenyar formació específica per al Batxillerat Artístic . 

Posar en funcionament la base de dades del Projecte Museu d' Art Infantil 

Organitzar la XIV Trobada de Plastica 

3.1.6. Programa d'Educació Tecnologica 

Durant aquest any el programa ha desenvolupat especialment activitats que aborden la 
didactica de la tecnología en el nivel! d'ESO, ja que s'ha incorporal professorat nou en 
aquesta area 

Les activitats realitzades en aquest sentit són: 

Didactica de la tecnología a ]'ESO. Curs d'oferta PAF 

La tecnologia a ]'ESO. Curs d'oferta central 

Models didactics per a la tecnología. Curs de tardar. 

Per a facilitar la tasca de comunicació i coordinació del Programa se n'ha continuat 
confegint un web-site. S'han incorporat indicacions per a la utilització de documentació 
mercantil, recursos bibliografics i didactics, materials útils. 

De cara al curs vinent es pensara en activitats que atenguin tema.tiques concretes que s'han 
de treballar en l'area de tecnología pensant, especialment, en el professorat de nova 
incorporació que esta en augment en aquests cursos. 

3.1. 7. Programa d 'Educació Física 

El programa d'Educació Física ha programat activitats de formació complementarles a la 
formació inicial dels especialistes en aquesta a.rea tant a Educació Primaria com a 
Secundaria. S'ha centrat en la programació de temes específics centrats en l'aerobic, halls 
de saló i gimnastica artística. 

Per altra banda, s'ha creat un grup de treball d'especialistes d'Educació Primaria que esta 
analitzat el treball de les danses i la seva aplicació amb alumnes amb deficiencies. 
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S'han realitzat dues reunions de coordinació dels formadors que han realitzat alguna 
activitat de formació, amb la finalitat d'analitzar les demandes de les Zones i valorar el 
funcionament de les activitats realitzades. 

EJ Programa ha iniciat una col• laboració amb e] Centre Municipal de Vela per programar 
un curs d'Iniciació a la Vela. 

Perspectives de futur 

Potenciar els temes re)acionats amb l'expressió corporal. 

Encetar altres iniciatives de col• laboració amb entitats esportives per oferir activitats 
de formació centrades en esports que necessiten infraestructures específiques 

3.1.8. Programa de Llengües Classiques 

El programa de Llengües classíques s 'ha centrat prioritariament a donar eines per al 
professorat que ha d' afrontar els nous batxillerats. 

E) programa ha coordinat i dissenyat el curs "La Catalunya Romana desconeguda Il" i 
"Noves experiencies a l'ensenyament secundari de grec i llatí". 

Perspectives de futur 

El curs vinent es continuara treballant en la mateixa línia amb l'objectiu de donar eines 
per afrontar els nous ensenyarnents i prioritzant les següents tasques: 

Curs sobre la Catalunya romana desconeguda ID 

Es potenciaran grups de treball per reflexionar sobre la incorporació dels nous 
continguts curriculars en el batxillerat. 

Es realitzaran diferents taules rodones interdisciplinaries, implicant diferents seminaris 
i grups de treball sobre l'ensenyament de les humanitats al batxillerat. 

3.1.9. Programa de Filosofia 

Un any més hem donat continui:tat a les tasques iniciades en els cursos anteriors: orientació 
principalment de la didactica de l'Etica i la Filosofía a l'ESO i al Batxillerat . Les 
activitats dutes a terme durant el curs 1999-00 van ser les següents: 

a) Activitats de formació inicial. 

• Revisió dels programes de Didactica i material didactic. 

Formació de nous professors/res tutors/es del CAP. 

Revisió de guíes d'observació de practiques. 

Intercanvi d'experiencies de forrnació inicial amb altres ICEs (Alacant, Sevilla, 
Palma de Mallorca) 
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b) Activitats de f ormació permanent. 

Antonio Martínez i José María Gutiérrez van organitzar i coordinar un cicle de 
conferencies sobre Actualització de continguts curriculars per a professors de Filosofia. 
Aquest cicle, dut a terme al Centre d'Estudis i Recursos Culturals, comprenia les següents 
conferencies: 

25 de gener: La fabrica del coneixement científic, per Eduardo Aibar 

22 de febrer: La memoria de la noia de Tracia, per Josefina Virulés 

28 de man;: Tecnologia i medi ambient: perspectiva historica, Agustín Nieto 

e) Programes de recerca didactica amb elaboració de materials curriculars. 

d) 

• Conxa Llinas va coordinar el grup de treball: Les dones filosofes. Les components 
del grup han estat Anna Masó, Mª José Sánchez i Conxa Llinas. 

• José M. Gutiérrez va coordinar el grup de treball: El lloc de la sociología en el 
curriculum del batxillerat. Els components del grup han estat: Alvar Alvarez, 
Manel Codina, Roberto Méndez i José M.Gutiérrez 

• Aurora Sánchez Roldán va coordinar el grup de treball: Materials d'Estetica peral 
batxillerat. Els components del grup han estat: Anna Ginés Pallarés i Aurora 
Sánchez Roldán . 

Coordinació amb altres grups de treball i intercan vi d'experiencies 

Catalunya: 

. Comissió de Filosofia del Col• legi de Llicenciats. 

. Societat Catalana de Filosofia 

. Seminari Permanent de Filosofía de la Universitat Autonoma . 

. Institut de recerca de la Filosofía. Projecte 6-18 

Estat espanyol: 

. Societat espanyola de professors/es de Filosofia . 

. Societat d' estudis utilitaristes. 

. Instituto de "Filosofía para niños" 

. "Gmp Ad Hoc" de Barcelona 

. "Gmp Embolic" de Valencia 

. Grup de treball de Filosofia del Centre de Recursos de Tenerife 

. Grup sobre "El mejoramiento de la enseñanza de la Filosofía" de Buenos Aires 

. Suporta la coordinadora estatal i de Catalunya sobre la defensa de la presencia de 
la Filosofía en e]s currículums d'ensenyament secundari . 
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Italia 

. Societat italiana de professors de Filosofia . 

. Institut Baffi. 

Portugal 

. Societat portuguesa de professors de Filosofia 

. Departament de Didactica de la Filosofia. Universítat de Coimbra. 

Perspectives de cara al curs 2000/2001 

Es preveo la continuilat del programa de formació inicial i permanent a l' area de 
Filosofia, tenint com objectiu prioritari l' actualització de continguts d 'Etica , Filosofía, 
Sociologia, Psicología, Estetica i Logica i metodología de la Ciencia per a l'ESO í el 
Batxillerat. 

Així mateix, al mes de novembre ] 'ICE participara tarnbé en les III Jornades del Grup 
de Filosofia: El valor de la ciencia, que es portaran a terme a Santa Coloma de 
Gramenet 

3.1.10. Programa d'Educació Musical 

El grup de música d'educació secundaria que es va constituir el curs passat va intentar 
desdoblar-se en un grup de primaria i un altre de secundaria per treballar la música deis 
mitjans de comunicació als centres educatius des de les dues vessants. El grup de primaria 
va iniciar les reunions de treball, pero finalment es va tancar per la impossíbilitat de trobar 
un horari i calendari adient per a tots els membres. 

El grup de secundaria ha continuat la recerca sobre l'ús de la música deis mitjans de 
comunicació a les classes de música, i ha col· laborat en l'organització de les III Jornades 
de música. 

Els membres d'aquest grup han realitzat propostes de cursos que es programaran el curs 
vinent. 

En aquest Programa existeix una gran dificultat de coordinació dels formadors perque la 
majoria són professors d'escoles de música o persones que treballen per compte propi i els 
seus horaris són incompatibles arnb les franges horaries per poder realitzar sessions de 
coordinació. 

Perspectives de futur 

Les línies de treball en que es creu oportú concentrar els esfor~os del Programa són: 

Revisar les propostes de formació 

Encetar un nou tema de treball que sigui el fil conductor de les IV Jornades de música 
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3.1.11. Programa d'Educació en Valors 

Els objectius principals del Programa d'Educació en Valors (PEVA) -dirigit per Mª Rosa 
Buxarrais- s'han centrat en la seva consolidació i difusió en diferents ambits educatius. En 
aquest sentit, s'ha refon;at la línia d'actuació en formació de professorat i assessorament de 
centres (en infantil, primaria i secundaria) i s'ha treballat en la implementació de la pagina 
web que és activa amb l'adrec;;a següent: www.ub.es/div5/íceev/peva.htm. Les activitats 
dutes a terrne queden recollides en els apartats següents: 

1. Organització del Postgrau Formació en educació en valors, di1igit per Mª Rosa 
Buxarrais i coordinat per Enrie Prats, durant els mesos degenera abril de 2000, ambla 
participació de professorat de diferents nivells educatius i personal tecnic de ministeris 
d'educació i universitats de paYsos llatinoamericans. 

2. Activitats de formació pera professorat d'educació infantil, primaria i secundaria: 

Curs sobre Educació en valors a educació infantil i primaria, al CEIP Sant Josep, 
de Sant Vicenc;; dels Horts. 

Curs sobre Educació en valors a l'Escola Gran Capita. de Sant Joan d'Espí. 

• Curs sobre Habilitats socials a l'Educació Infantil, Primaria i Secundaria, al CRP 
de Sant Andreu. 

Assessorament sobre Estrategies per al treball de la convivencia al centre, al 
prof essorat del CEIP Pau Vil a, de El Papiol. 

Assessorament sobre Educació en valors: integració en el projecte educatiu de 
centre, a l'Escola Lestonnac, de Mollet del Vallés. 

Assessorament sobre Com integrar l'educació en valors al projecte educatiu de 
centre a l'Escola Casas d'Educació Primaria del Barri de Sant Martí de Provern;als 
de Barcelona. 

• Assessorament sobre Diversitat i tolerancia, CEIP El Polvorí de la Zona Sants
Montjuic de Barcelona. 

Assessorament sobre Diversitat i tolerancia, CEIP Antaviana, de Nou Barris de 
Barcelona. 

Assessorament sobre La formació dels habits i valors a l'escola, al claustre del 
CEIP Dr. Estalella i Graells, de Vilafranca del Penedes. 

Assessorament sobre Alteracions conductuals: dinamització de grups, al CEIP 
Miquel Blech del barri Sants-Montjuic de Barcelona. 

• Assessorament sobre Estrategies de resolució de conflictes, al CEIP Mare de Déu 
del Portal barri de Sants-Montjuic de Barcelona. 

3. Organització de grups de treball amb professorat d'infantil, primaria i secundaria, amb 
els resultats següents: 

• El grup sobre Valors a educació secundaria ha recollit material audiovisual per 
treballar les dimensions morals de la persona i ha revisat la bibliografia existent. 
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• El grup sobre Telematica i valors ha dissenyat la pagina web del PEVA, integrant 
aspectes com: informacions sobre les activitats dels programa, links d'interes, 
activitats de futur, grups de treball, etc. 

• El grup sobre Violencia i conflictivitat als centres de secundaria ha elaborat 
materials per realitzar una proposta de curs de formació de professorat o dos credits 
del Postgrau d'Educació en Valors. 

El grup sobre Valors a !'etapa infantil ha reflexionat sobre la construcció social del 
genere a educació infantil i ha dissenyat un conjunt d'activitats sobre coeducació 
que s'han provat a les aules. 

• El grup sobre Avaluació de projectes institucionals ha analitzat la possible 
integració de l'educació en valors en el treball quotidia deis centres de primaria. 

El grup de treball Etica i valors a l'esport en edat escolar (EVEC), fruit del 
Conveni de Col· laboració de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya i l'Institut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 

El Grup de recerca i formació en temes transversals del currículum ha reflexionat 
sobre l'aplicació de materials elaborats el darrer curs i han realitzat publicacions, 
tallers i debats sobre eixos transversals. 

4. Activitats emmarcades en el conveni de col· laboració arnb l'Organització d'Estats 
Iberoamericans per a l'Educació, la Ciencia i la Cultura (OEI) http://www.oei.es, 
organisme suprastatal que acull una bona part dels pai'sos d'America Llatina, Espanya i 
Portugal. 

Organització d'una estada de formació (pasantías) per a una vintena de 
professionals de l'educació becats pel Ministeri d'Educació de Xile, entre octubre i 
desembre de 1999, que inclou un seminari teoric sobre educació en valors i unes 
estactes d'observació participant en centres de primaria i secundaria de Catalunya 
que implementen el. programa d'educació en valors. 

Assistencia tecnica per al disseny de programes nacionals d'educació en valors i 
formació de professorat i de tecnics del ministeri, amb activitats presencials a Chile 
(Setembre), Guatemala (Novembre), Mexic (Gener), Costa Rica i Hondures 
(Febrer), i Panama (Juliol). 

• Formació de professorat i de tecnics del ministeri, amb un curs a distancia, a El 
Salvador. 

• Manteniment d'un servei de consultes a distancia (via telematíca) pera la resolució 
de dubtes a professorat i investígadors sobre educació en valors, peva@d5.ub.es 

• Manteniment i actualització d'una base de dades bibliografica sobre educació en 
valors. 

5. Altres activitats desenvolupades pel PEVA: 

Col· laboració en l'edició i distribució de la revista Senderi, dirigida a professionals 
de l'educació d'ambits i nivells educatíus diversos, especialitzada en educació en 
valors, http://www.senderi.org 

Participació en conferencies i xerrades sobre educació en valors dirigides a pares i 
mares. 
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• Elaboració de material didactic sobre educació en valors per l'educació secundaria 
obligatoria . 

Elaboració d'una guia didactica per a l'exposició de fotografies de Gervasio 
Sanchez "Els nens de la Guerra" en col- laboració amb l'lnstitut Municipal 
d'Educació de Barcelona. 

Participació en el seminari "Llengües i immigració" organitzat pella CONC, sobre 
Educació en valors i interculturalitat, al maig del 2000. 

Perspectives de futur 

- Organització d'un Master i d'un Postgrau de Convivencia i Educació en valors, per a 
professorat i personal tecnic especialitzat. 

- Organització de cursos de formació i assessoraments de centres. 

- Continuació i aprofundiment de les línies d'actuació desenvolupades pels grups de 
treball de secundaria, telematica, convivencia i conflictivitat escolar, educació infantil, 
avaluació de projectes institucionals, etc. 

- Pron-oga del conveni amb l'OEI i manteniment de les activitats que s'hi emmarquen 
(organització de les pasantías pera professorat becat pe1 Ministeri d'Educació de Xile, 
assistencies tecniques a ministeris d'educació de pai:sos d'America Llatina, formació de 
professorat i tecnics, a distancia i presencial, etc.). 

- Disseny i elaboració d'un programa tutorial sobre Convivencia i Educació en Valors , 
gracies al Conveni de col· laboració amb la OEI i amb el suport tecnic de Ubmedia 
http://www.ubmedia.ub.edu al Campus Virtual per tal de realitzar el Postgrau i el 
Master d'Educació en Valors via intemet. 

3.1.12. Programad' Acció Tutorial 

Durant aquest curs s 'han aplicat a l 'ensenyament primari i secundari els temes treballats 
l'any anterior sobre com atendre la diversitat des de l 'activitat externa a les arees 
curriculars, lligant-ho amb l 'acció tutorial i l'acció tutorial lligada a la dinamica de grups. 

De les 22 activitats desenvolupades pel programa és de destacar que 15 corresponen a la 
modalitat d'assessorament a centres, tractant-se prioritariament els temes relacionats amb 
l 'elaboració del PAT, dina.mica de grups, el tractament de conflictes i l'elaboració de 
recursos per realitzar l ' acció tutorial, preferentment a l'ESO i l' orientació en els alumnes 
de l'ESO. 

Els grups de treball han realitzat estudis i han elaborat materials sobre la problematica de 
l'Ensenyament secundari obligatori i el pas de Primaria a Secundaria. També s'han iniciat 
treballs sobre l'orientació escolar i professional dels alumnes del nou batxillerat i 
Estrategies d'intervenció a l'area de psicopedagogia. 

Altres línies continuades per al programa es refereixen al tractament de conductes de risc 
en els adolescents. Referent a aquesta tematica s'han realitzat dos cursos sobre l'educació 
sexual i afectiva al 'ESO i la prevenció de les drogodependencies i les conductes de risc. 
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Per al curs vinent el programa vol continuar potenciant 1' elaboració del P A T en els 
centres i reflexionar sobre accions a emprendre davant d'alumnes amb conductes de risc. 
Es vol incidir en relació a la dinamica de grups i competencia social en 1 'acció tutorial i en 
la dinamització dels equips docents. 

Una altra de les línies prioritaries a desenvolupar pels grups de treball és la relacionada 
ambla coordinació piimaria-secundaria tanta nivell curricular com de traspas d'inforrnació 
entre les escales i els instituts. 

3.1.13. Programa d'lnformatica 

El Programa d'lnforrnatica ha continuat ofeiint cursos sobre programes específics que 
s'adrecen al professorat amb un cert grau d'especialització o que han de treballar amb eines 
inforrnatiques aplicades a camps molt concrets. 

El Programa ha assessorat el disseny de la base de dades del Projecte MAi, pero es va 
acordar que en Rafael Becerra assumís part de les modificacions que calgui fer en un futur. 

S'ha detectat un increment d'assessoraments sobre l'organització de l'aula d'informatica a 
les Zones. 

Les línies de continu'ítat en que es preveu treballar són: 

Analitzar les novetats en el camp de la informatica que puguin ser d'interes per als 
professors i programar cursos de forrnació en aquells programes i/o temes que es 
cregui més adequats pera cobrir les necessitats de l'educació. 

Col• laborar amb altres programes per dissenyar cursos virtuals de mateiia 

3.1.14. Programa de Comunicació Audiovisual 

Enguany ha estat un període d'irnpas per al programa de Comunicació Audiovisual a causa 
de que el curs passat el coordinador del Programa va presentar la seva dimissió. Per aquest 
motiu el programa resta pendent de redefinició. 

Malgrat tot, s'ha participat, en representació de l'ICE, en el "Grup de Treball Infants i 
Joves" que ha organitzat el CAC (Consell de !'Audiovisual de Catalunya) i que té com a 
finalitat analítzar la programació, el llenguatge i els valors implícits en els programes 
infantils de les diferents cadenes televisives. 

De cara al curs vinent caldiia plantejar: 

Els objectius del programa i l'ambit tema.tic 

Relacíó entre Mitjans Audiovisuals i lnformatica 
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3.1.15. Programa d'Educació Ambiental 

El Programa d'Educació Ambiental ha dut a terme les següents activitats: 

• Durant aquest curs s'ha realitzat el buidatge qualitatiu de l'enquesta elaborada el 
curs anterior per coneixer 1'estat actual de l 'EA a Catalunya. 

S'ha elaborat un article amb els resultats per a la revista de la Societat Catalana 
d'Educació Ambiental. 

El grup ha format part activament del Forum 2000 d'Educació ambiental que la 
segona trobada es va realitzar a Lleida sota el signe de la terra i la tercera trabada 
es va realitzar a Cerdanyola sota el signe de l' aigua. 

• S'ha participat com a coordinadors del 4t bloc de debat del "Forum 2000 
d'Educació Ambiental" en l'apartat de Sistema educatiu formal. 

Els grups de treball han tingut com a temes preferents 1'Educació ambiental i els 
valors. 

S'han continuat els assessoraments a centres amb la tematica de 
L 'ambientalització curricular del centre. 

Perspectives de futur 

Realitzar diferents articles perdonar a coneixer els resultats de l'enquesta. 

Fer una base de dades de les experiencies més interessants. 

Jornada d'intercanvi d'experiencies d'E.A. 

Continuar ambla tematica iniciada aquest any sobre l'ambientalització del currículum 
i el treball amb valors, habits i actituds. 

Assessorar a centres per ambientalitzar el currículum 

Participar en el Forum 2000 d'educació ambienta], en les dues següents trobades i com 
a coordinadors d'un deis aspectes, el relacionat amb l'educació formal. 

Iniciar una recerca sobre l'E.A. i les noves tecnologies. 

3.1.16. Programa d'Educació Intercultural 

Durant el curs 1999-00 hem treballat fonamentalment el pla de treball desenvolupat el curs 
anterior per impulsar aquesta area des de les noves tendencies en educació intercultural i 
les necessitats manifestades pel professorat. D'acord amb aixo, la intervenció ha estat 
orientada en un doble vessant: 

a) Articulació de l'educació intercultural amb el desenvolupament d'una identitat 
europea, dins d'un marc global d'educació pera la ciutadania. 

Per impulsar aquesta línia des de la practica es va elaborar un dossier d'activitats 
"Construiin Europa?. Un nou repte educatiu: cap a la construcció de la identitat 
europea." El dossier estava orientat inicialment a l'alumnat d'educació secundaria i va 
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ser presentat al professorat de 5 instituts de Barcelona, que es va mostrar molt 
interessats amb la proposta. S'ha comen~at a aplicar el material elaborat en aquests 
instituts de secundaria bé com un credit de síntesi, com un credit variable o bé en la 
tutoria o en les UAC (unitats d'adaptació curricular), en alguns casos s'han aplicat 
algunes de les activitats de forma ai1lada. L'escola Cervantes, tot i que es un centre 
d'educació primaria, va voler fer l'adaptació del programa pera sise curs i aquest any 
l'ha aplicat. També des del programa d'educació compensatoria es va mostrar interes 
per coneixer aquest material. 

En el marc de TARDOR es va programar un curs, perdonar a coneixer els materials i 
les estrategies per a la construcció de la identitat i la ciutadania europea a secundaria. 
Dins del Projecte europeo que el GREDI esta organitzant sobre aquest tema, hi ha 
previst un post grau orientat al professorat de secundaria que es faria en col• laboració 
amb l'ICE, perdonar el suport formatiu a les innovacions que es facin en aquest tema. 

b) Resposta a la problematica específica i a les necessitats immediates del 
prof essorat. 

Durant aquest curs s'ha realitzat un assessorament idos seminaris, que han demanat 
el centres. Hi ha hagut la continuació d'un grup de treball al Garraf que han 
desenvolupat materials i recursos d'educació intercultural. 

S 'ha realitzat en la iniciativa ICE un curs sobre Els conflictes multiculturals a /'aula. 

Participació de membres del Programa en el "Consejo Escolar del Estado": 

Margarita Bartolomé ha dictat la conferencia De la educación multicultural a la 
construcción de la cuidadanía. 

• Milagros González ha participat en una taula rodana presentant !'experiencia de 
treball Construiin Europa? 

Perspectives de futur 

Elaboració d'un projecte d'educació intercultural en l'Institut Bemat Metge 

3.1.17. Programa de Diversitat 

El Programa de Diversitat ha organitzat 63 activitats a zones en les quals han participat un 
total de 1.016 professors i professores. Aixo suposa quasi un 20% d'increment de 1a 
demanda respecte a l' any passat. Aquest any hem treballat amb tres subprogrames de 
diversitat en funció de la tematica dels assessoraments, cursos o seminaris: 

a) Temes de conflicte i d'analisi de la institució escolar. 

b) Temes d'organització, metodología i currículum al voltant de la diversitat. 

e) Temes relacionats amb l'Educació Especial. 

En la planificació del curs 2000-2001 hem previst la realització de jomades de formació de 
formadors ja que en aquest moment el programa de diversitat treballa amb més de 60 
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formadors i formadores i és necessari coordinar el discurs de persones amb diferent 
formació inicial i diversos enfocs teorics. 

L'esfor~ del Programa de Diversitat durant aquest any ha estat centrat en dos temes 
d'investigació i intervenció. El primer és un treball sobre la violencia a l'Educació 
Secundaria encarregat a un grup de treball dirigit per Rosa Se1larés i el segon es un treball 
d ' intervenció a la zona de Nou Barris que va ser encarregat a Carme Panchón. Aquests dos 
grups de treball continuaran la seva feina durant el proxim curs. 

3.1.18. Programa de Formació ProfessionaJ 

Durant aquest curs, hem intentat donar resposta a les demandes del professorat en el sentit 
de rebre formació en continguts curriculars i buscar una aplicabilitat a l' aula. En aquest 
sentit uns cursos han tingut un caracter més d ' actualització de continguts i altres han buscat 
una aplicació més didactica a l'aula. Hem fet també cursos d'iniciació amb la idea 
d ' aprofundir en el proxim curs, en algunes tematiques més complexes . 

Hem continuat amb l'alternan~a de distribució horaria (un any al matí i altre a la tarda), 
dels cursos que es tornen a ofertar i que, per la seva tematica poden interessar a professorat 
que treballa, majoritariament, en una altra franja horaria. 

Hem tornat a repetir el cicle de conferencies en relació al món del comer~, 1' empresa i el 
marqueting, i encara que els assistents hi han donat una valoració molt bona, no hem tingut 
una resposta satisfactoria d'assistents. Segons les nostres indagacions una de les causes pot 
ser que el professorat, en aquest moment, en el que té una forta carrega de treball, assisteix 
més a activitats formatives que puguin solucionar els seus problemes immediats. 

Ha sigut un exit la 2ª trobada de professorat del cicle de cures auxiliar d'infermeria. Hi ha 
hagut una assistencia i participació remarcable i ha estat una bona oportunitat per 
intercanviar experiencies d' organització del cicle entre diferents centres. 

Hem consolidat i ampliat 1' oferta dirigida a l' area de Formació i Orientació Laboral. Fruit 
de la relació amb aquest col· lectiu s'ha organitzat un grup de treball que fara propostes 
didactiques en el credit de FOL. 

Hem augmentat l' oferta formativa durant l' estiu primera quinzena de setembre. El 
professorat té majar disposició en aquestes dates. 

Les activitats de formació destinades als Cicles Formatius que s'han dut a terme durant 
aquest curs han sigut 23 amb un total d 'hores de 490. 

Primer trimestre 

La gestió dels recursos humans 

Gestió de la comunicació escrita en una organització 

Orientació i inserció professional 

Legislació i relacions laborals 
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Marxandatge: promoció i publicitat del punt de venda 

Segon trimestre 

Elaboració de preparats farmaceutics 1 parafannaceutics en establiments de 
farmacia 

• Tecniques de venda 

• L' Administració Pública. Curs d'introducció 

• Logística de distribució 

• Aparadorisme 1 

2n cicle de conferencies sobre el comer~. el marqueting i }'empresa. S'han fet un 
total de cinc conferencies, els títols de les quals són: " El petit comer~ i la 
necessitat d'associacionisme"; "Les estrategies de fidelització dels clients" ; "La 
investigació comercial, base de l'estrategia empresarial"; " La codificació dels 
productes : el codi EAN"; La publicitat: planificació de mitjans en una campanya 
publicitaria"; "La realitat actual del comer~ electronic" 

• 2a trobada del professorat del CFGM de cures auxiliars d'infermeria. El temes que 
s'han tractat han estat : "L'organització de la formació en centres de treball dels 
alumnes"; "Valoració de la distribució horaria del cicle formatiu actual, problemes 
i propostes de solució". 

S 'ha fet arribar al Departament d'ensenyament les conclusions i propostes de millora 
que el professorat propasa i que comporta canvis significatius en l'organització del 
cicle 

Estiu 

Construcció i rnuntatge d'aparadors 

• Les relacions en l'equip de treball 

• Operacions de compravenda 

• La programació de les llengües estrangeres en els cicles formatius 

• Gestió del transport 

• Resolució de casos practics de marqueting 

• Tecniques hidrotermals 

Setembre 

• Microbiologia clínica 

• Atenció al client 

• El pla de marqueting i la seva aplicació practica 

També s' ha constitun un grup de treballJ al llarg de tot el curs . El tema ha estat Elaboració 
de propostes didactiques per desenvolupar el credit de FOL. 
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3.1.19. Programa d'Educació Infantil 

El Programa d'Educació Infantil ha seguit donant resposta a les necessitats detectades als 
Plans de Formació a Zones tal i com ha fet en anys anteriors. 

Pel que fa referencia a les modalitats propies de formació cal dir que s ' han portat a terme 
50 activitats 1

• A més han tingut lloc dues sessions de treball conjunt en les quals han 
participat tots els membres del Seminari Permanent i quasi la totalitat dels nostres 
formadors. 

La primera sessió es va celebrar el mes de febrer. Per una banda es van poder intercanviar 
les incidencies hagudes en l'inici de les activitats, incloses les d'oferta central, i fer un 
detallat seguiment de la tipología i modalitat de cada una de les activitats demanades. Els i 
les assistents varen disposar d'una relació de totes les activitats de formació en curs. 

Per altra banda, es va portar a terme una valoració for9a exhaustiva de les Jornades 
d'Educació Infantil que varen tenir lloc el propassat mes de maig del 1999 i es va distribuir 
un quadre elaborat amb el buidatge de les principals aportacions realitzades durant les 
esmentades Jornades, fruit dels treballs del col.lectiu de participants en els ambits de 
reflexió. 

Com a conseqüencia de les serio ses analisis i propostes de les J ornades, el seu Comite 
Científic va constituir-se en Seminari Permanent, amb la finalitat d'aprofundir en les 
reflexions aportades pels professionals de l'Educació Infantil i elaborar, en un futur, un 
corpus teoric que pogués ajudar i recalzar les propostes de formació d'aquest ICE en el 
camp de l'Educació Infantil. L'objectiu no és homogene'itzar les pautes de formació sinó 
establir un conveni teorico-practic que sigui el substrat en qualsevol intervenció nostra en 
la Formació Permanent. 

Per tal d'enriquir al maxim els elements basics que han de ser la base conceptual de totes 
les activitats del nostre Programa, en aquesta sessió de treball, es va empla9ar als nostres 
formadors per tal de poder constituir uns grups de reflexió puntuals, que amb les seves 
experiencies i la seva participació activa col· labores sin en aquesta tasca. Es varen preveure 
dues reunions -ubicades en el mes de mar(j: i abril- que van ser molt profitoses pera tots els 
mernbres que hi van participar. 

La segona sessió va tenir lloc el mes de maig al Palau de les Heures arnb el títol de 
"Reflexions i alternatives practiques pera l'Etapa d'Educació Infantil". Previament es va 
fer arribar als formadors un material per tal que poguessin ampliar, recalzar o qüestionar 
els propis conceptes i/o experiencies referides a l'Educació Infantil. 

El Seminari Permanent d'Educació Infantil en les seves reunions periodiques celebrades a 
partir del mes de maig del 1999 va poder constatar On som? a partir del buidat dels treballs 
portats a terme. Així mateix , el mateix títol de les Jomades On volem anar? va conduir-nos 
cap a una analisi de conceptes basics envers els infants de O a 6 anys. Fou el repte que tots 
plegats varem marcar-nos per tal de millorar seriosarnent la forrnació d'aquesta etapa en la 

1 43 del cicle 0/3 (8 cursos, 5 seminaris. 23 assessoraments i 7 conferencies); 1 seminari del cicle 3/6; 3 
cursos de )'etapa 0/6; 2 cursos deis cicles 3/6 i 6/8; 1 Seminari Permanent. 
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qual estem implicats. Els mitjans a través deis quals varem emprendre aquesta singladura 
van quedar configurats per uns materials bibliografics que s'havien remes, com s'ha dit 
anteriorment, com a suport conceptual útil per a tots els formadors i formadores del nostre 
Programa i per un guió que pogués conduir la reflexió d'una forma ordenada i sintetica. 

Els resultats del debat queden recollits com a síntesi de les idees tractades en la jornada de 
formació, com a base de treball que el Seminari Permanent haura de tenir en compte i 
reconduir per la finalitat que té projectada. 

3.1.20. Programa de Coeducació 

La tasca realitzada durant aquest curs s'ha centrat en el Seminari Permanent ... els dimarts 
a l'ICE ... s'ha aprofundit en un canvi de mirada, ja que sovint les reflexions sobre els 
processos educatíus es centraven en la mirada cap afora i calia una mirada cap a dins, en 
una tasca de reflexió complexa i s'ha desenvolupat a partir de relats autobiografics i 
d'analisi d 'histories de vida. 

S'ha incorporat al grup Carrne Alemany sociologa i ha aportat el seu estudi realitzat a cinc 
centres de Formació Professional de Grau Superior sobre Ltl visión de los docentes de los 
ciclos formativos de grado superior, o la pretesa "igualdad entre las chicas i los chicos" en 
les branques de Producció Visual, Desenvolupament i Ap]icació de Projectes de 
Construcció, Desenvolupament d' Aplicacions Informa.tiques 1 Sistemes de 
Telecomunicació i Informació. 

De les accions realitzades que s'han, es poden destacar les següents activitats: 

Un curs, sobre Practiques artístiques femenines en el S.XX revisant la participació 
de les dones en el món de l'art des de diferents mares geografics i moviments 
artístics 

• Assessorament pera l'elaboració d'una guia didactica, que acompanya la cinta It's 
Elementary de Debra Chasnoff í Helen S. Cohen sobre corn plantejar el tractament 
de l'homosexualitat en el marc educatiu, amb l' objectiu de trencar arnb els 
estereotips, els prejudicis i la discriminació. La Fundació Bofill i el Casal Lambda 
han estat les promotores de la retolació en catala d'aquest vídeo. 

Difusió d'aquest material a Ca la Dona amb un grup de professionals de les 
diferents etapes educatives aportant criteris perla seva introducció en els centres. 

• Grup de treball "Escriptores i artistes: relacions personals i creati ves", per mostrar 
les figures destacades de dones artistes -escriptores, pintores, fotografes, 
escultores, etc.- des de l'E.M. fins als nostres dies, considerant els problemes que 
han hagut de superar les diferents creadores de cada període historie per a poder 
dedicar-se a la seva tasca literaria o artística, coordinat per Rosamaria Aguadé 
Benet. 

• Grup de treball "Dones filosofes", elaboració d'un credit per poder complementar 
el CD sobre dones filosofes, que pretén divulgar uns continguts que encara no es 
troben en el llibres de text i que pretén estimular la curiositat de l'alumnat í la 
divulgació d'un material per iniciar a l'alumnat en la recerca personal, coordinat 
per Conxa Llinas Carmona. 
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Seguiment i supervisió d'una llicencia retribui"da d 'estudis sobre "Estrategies 
metacognitives per treballar amb l'alumnat des de l'acció tutorial: un disseny 
ecologic" de Conxa Llinas Carmona. 

3.1.21. Programa de Metodologia, Organització i A valuació 

Aquest curs s'ha consolidat el programa com a tal i ha estat possible una millor 
orientació per desenvolupar les activitats de formació. Degut a un increment considerable 
d' assessoraments a les zones constatem com a fonamental anar redefinint el paper del 
assessor/ra respecte a la tasca d'intervenció, ja que hi ha diferents models d'intervenció i 
de vegades costa ajustar aquests models amb la cultura docent dels centres, es valora que 
encara esta molt arrelada la consideració que l'intervenció assessora, és la de l'expert que 
aporta coneixements. S'ha va]orat molt positivament per aquest curs la possibilitat de fer 
cursos en centres i que no siguin assessoraments pel sol fet de ser en un centre. 

Des del seminari permanent s'ha pogut atendre i millorar l'atenció a les necessitats de 
I'ESO, s'han plantejant dues jornades i s'ha valorat molt positivament el nivell de 
participació i el grau d'implicació. Aquestes activitats realitzades han estat: 

• Jornada " El treball de recerca al batxillerat " es va plantejar com un espai 
d'intercanvi i reflexió d'experiencies reals entre professorat i alumnat al voltant de 
com s'orienta, com es fa el seguiment, com es desenvolupa i com s'avalua. Es 
varen presentar per part de l'alumnat quatre treballs de recerca sobre Ciencies, 
Música, Matematica i Humanitats . Aquesta jornada tenia com a finalitat la 
divulgació d'un dossier-document amb exemples i treballs reals de l'alumnat de 
Secundaria que es va elaborar el curs 98-99 per consolidar unes línies de treball, i 
un enfoc de l'avaluació més qualitativa i procedimental. 

Jornada" L'acreditació al final de l'ESO" va sorgir de la necessitat de reflexionar 
sobre els possibles problemes que es varen preveure en haver de valorar el treball i 
la formació assolits per l'alumnat de quart d'ensenyament secundari obligatori i 
que havien d'acabar l'etapa. Es va plantejar a partir de l'analisi de casos reals per 
poder aportar possibles camins de solució a una necessitat actual dels centres de 
secundaria. 

Per poder atendre i fer el seguiment deis formadors d'Infantil i Primaria s'ha endegat un 
grup de treball per poder anar més enlla de les accions individuals i que afavoreixi 
l'intercanvi d'experiencies i problematiques per poder trabar formes d 'expressió de comes 
valora l'Educació Infantil i Primaria, donat que la implantació de la Secundaria requereix 
debatre de nou el que esta passant en els CEIPS. Ha coordinat aquest grup José Contreras 
Domingo. 

3.1.22. Programa de Projectes de Treball 

El Grup Minerva vinculat al programa ha estat l' organitzador de les II Jornades per 
Repensar a l'escola des deis Projectes de Treball en el ruare de XVI Escala d'Estiu de 
Marina-Safor a l'Oliva (Valencia). Aquestes Jornades s'han plantejat a partir de la síntesi 
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de les primeres organitzades per l'ICE i s'han concretat a partir de tres eixos: Identitats, 
Sabers i Organització i Relacions. 

Altres acti vitats vinculades a aquest Programa: 

• Dues trobades amb dos grups de professorat del Brasil per compartir i intercanviar 
inquietuds que tenim els docents quan realitzem accions docents a l'entom deis 
projectes de treball i en l'ambit de la formació permanent. Aquestes trobades s'han 
plantejat coma resultat d'una proposta d' una col• laboració més estreta sorgida deis 
intercanvis i de la participació per part del programa a dos Congressos al Brasil 
durant el curs 98-99 

Viatge d'intercanvi del grup de treball "Relacions entre els sabers dins els 
Projectes de treball" a l'escola Es Pont de Palma de Mallorca per compartir les 
relacions entre filosofía i projectes especialment sobre el treball de les preguntes 
com a construcció de coneixement, d'exercici de pensament i millora de les 
activitats cognitives. Aquest grup ha estat coordinat per Vicenc; Casalta. 

Grup de treball "El treball per Projectes a l' escola Rural" per recercar les actituds 
tant per part de les mestres com de l' alumnat vers l 'aprenentatge en situacions 
d' aula on l'alumnat de diferents edats cronologiques treballen conjuntament els 
mateixos problemes. Ha coordinat el grup Paula Corchado Marcos. 

3.1.23. Programa d'Economia 

La implantació dels nous batxillerats ha comportat l'aparició de noves necessitats 
formatives. En concret, al batxillerat d'Humanitats i Ciencies socials, s 'han d' impartir les 
noves assignatures d' Economía i Economia i Organització d'Empreses. 

Donat que una part majoritaria del professorat d'ensenyament secundari que ha d'atendre 
aquests ensenyaments no tenen formació en aquest camp, l'ICE va rebre l 'encarrec 
d'organitzar un conjunt d'activitats de formació, que va comportar l'inici d' aquest 
programa. 

S'ha contactat amb professorat de la Facultat d 'Economiques de la UB, de la Ramon Llull 
i d'ensenyament secundari per organitzar el Programa i les seves activitats futures. 

Durant el curs 1999-00 s'ha organitzat un modul basic d'actualització científica i didactica 
d'Economia adrec;at, prioritariament a professorat que sense formació en aquesta materia 
estiguessin írnpartint l'assignatura als centres. 

Complement:ariament, i per professorat amb més formació o després d'haver assistit al 
modul d'actualització, es van organitzar durant el curs academíc, quatre moduls 
d' aprofundiment: 

Comerc; Internacional 

• Globalització financera 

• L'Economia espanyola: desenvolupament economíc i intemacionalització en les 

• darreres decades. 
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Analisi de dades socioeconomiques en el batxillerat 

Perspectives de futur 

- Pel proper curs s' esta treballant en la consolidació del programa, l' establiment de 
contactes amb formadors i l'ampliació d'activitats. 

- Es continuaran dissenyant nous modu]s d'aprofundiment. 

- Es fomentaran els grups de treball relacionats amb l'elaboració de materials i recursos. 

- Es potenciara la relació entre el treball de recerca i els temes d'economia i d'economia i 
organització d'empreses. 

3.2. RESUM D'ACTIVITATS I ALUMNAT: TABULACIÓ I GRAFIQUES 

A continuació es presenten les tau]es i grafiques de la distribució de les activitats de cada 
programa (zones, oferta Central, Tardor, . . . ) i les corresponents a l'alumnat matriculat. 
Presentem també les taules per zones i modalitats (activitats i alumnat matriculat) i les 
corresponents a les activitats organitzades per nivells educatius (zones i alumnat 
matriculat). 

En una primera analisi comparativa de les dades d'aquest curs arnb les del curs 1998-99, 
s'observa una optimització deis recursos disponibles ja que, amb un pressupost similar, 
s'ha reduYt en un 3,5 % el nombre d'activitats desenvolupades pero s'ha incrementat en un 
15 % el nombre de participants, mantenint-se les bones valoracions sobre la qualitat de 
l' activitat formativa. 

Tot i que es fa necessari un estudi més acurat d' aquestes dades, creiem que un dels motius 
d'aquesta optimització ha estat la correcta detecció de necessitats formatives del docents, 
tant en les zones comen els diversos nivells educatius. 
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3.2.1. Per plans i programes 

Distribució de les activitats de cada programa 

PROGRAMA ICE 'Total ZONES TARDOR: OFER'f A CENTRAL 
' . . .. 

' 

Acció Tutorial 33 28 5 
.,. 

Audiovisual 7 3 2 2 
" 

Ciencies Experimentals 
,, 

22 9 4 19 

Ciencies Socials 1'8 7 2 3 

Coeducació 5 1 4 

Diversitat 65 52 2 11 
.. 

' , 

Economia 3 l 2 
. .. 
,,. 

( 

Ed, Visual i Plástica 21 18 3 6 

Educació Ambiental 3 1 2 

Educació Física 26 18 2 6 

Educació Infantil '5.6 51 5 
,. 

' 

Formació Professional 13 1 1 11 
.. , . ... 

Informatica 29 10 12 7 

Interculturalisme 
·, 

9 4 2 3 

Llengües ,t,4. 45 8 11 

Matematiques 34 
' 

23 1 10 

Metodologia, Organització i A valuació 37 35 2 

Música 21 13 3 5 
... 

Projectes de Treball 11 7 4 

Tecnologia 3, 1 2 

Valors 19 13 6 
. 

TOTAL 505 339 44 122 
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Matriculats a les activitats per programes i plans 

" .. .. 

PROGRAMA ¡~NE,$ : ''Ii~OR ' º~t)líffRAJ,/ Ti1~$ 
·· . . . . .. , . , .. ,. . . 

. . · .... 

Acció Tutorial 491 491 

Audiovisual 21 21 

Ciencies Experimentals 143 169 144 456 

Ciencies Socials 80 38 107 225 

Coeducació 5 5 

Diversitat 1016 51 1067 

Economía 33 22 55 

Ed. Visual í Plastica 433 36 469 

Educació Ambiental 8 8 

Educacíó Física 311 42 78 431 

Educació Infantil 947 52 999 

Formació Professional 4 165 169 

Informa.ti ca 155 182 140 477 

Intercul turalisme 65 33 98 

Llengües 671 56 92 819 

Materna.tiques 429 22 43 494 

Metodología, Organització i A valuació 501 501 

Música 269 25 33 327 

Projectes de Treball 137 137 

Tecnologia 8 16 16 40 

Valors 209 209 
... . 

. · ... . · ... · , .. ··· 

:TOTAL k 5898 1 
639 96{ 7498 

, .... ,. ,. ' . .. 1 
....... 

. 
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Matriculats per Programes 
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3.2.2. Per zones i modalitats 

Activitats per zones i modalitats 

•· 

•zoNA · TOTAL As:scessoramt;nt Ours Omj) 'r~ball . Strilin:~.¡ AI&es ·• 

Baix Llobregat - lnterzona 2 1 

Barcelona - Interzona 8 2 l 5 

CORNELLA 26 10 3 3 9 

EIXAMPLE 16 6 6 4 

GARRAF 15 8 3 3 1 

GRANOLLERS 46 25 7 4 5 5 

MOLLET 23 7 7 7 2 

NOUBARRIS 19 11 5 3 

OSONA 35 6 8 4 14 3 

SANTANDREU 14 7 2 5 

SANTBOI 23 13 3 5 

SANTCELONI 15 7 1 6 

SANTFELIU 15 6 4 4 1 

SANTMARTI 16 12 2 2 

SANT VICEN<; 16 10 2 2 2 

SANTS-MONTJUIC 20 16 1 3 

SARRIA-ST.GERV ASI 11 7 2 

VILAFRANCA 19 7 3 7 

l. 

339 40 1 33 
. .· . ... .··. :,·, . •··• .. · 
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Matriculats per zones i modalitats 

ZONA-CRP TOTAL Assessoraments Cursos Grups de T:reball 

Baix Llobregat - Interzona 34 

Barcelona - Interzona 53 41 

CORNELLA 404 138 81 29 

EIXAMPLE 334 109 165 

GARRAF 241 172 30 

GRANOLLERS 780 427 207 48 

MOLLET 557 128 187 

NOUBARRIS 249 141 

OSONA 554 102 215 34 

SANT ANDREU 195 95 40 60 

SANTBOI 393 244 13 35 

SANTCELONI 214 91 20 

SANTFELIU 215 100 31 

SANTMARTI 215 183 

SANT VICEN<; 232 191 14 

SANTS-MONTJUIC 220 204 

SARRIA-ST.GER V ASI 171 118 8 

VILAFRANCA 360 162 81 9 
... " 

TOTAL 5421 2605 1050 298 
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3.2.3. Activitats de zones per Programes 

Activitats de zones per Programes 
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3.2.4. Activitats per nivell educatiu 

L 

Secundaria 

Primaria-Secundaria 
7% 

lnternivells: Infantil
Primaria-Secundaria 

11% 

3.2.5. Matriculats per modalitats 

1 

G rup de treball 
5% 

Curs 
19% 
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3.3. SECCIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Aquesta secció, des del curs 1975/76, té al seu carrec l'organització de la formació del 
professorat en llengua i cultura catalanes, per tal de garantir el procés de Normalització 
Lingüística, en els diferents nivells de l 'ensenyament no universitari. 

Amb aquest objectiu, s'organitzen cursos reglats, de perfeccionament, grups de suporta la 
llengua oral, sortides culturals i grups de treball. 

3.3.1. Les activitats que es fan en aquesta secció 

a) Cursos presencíals: 

llengua oral i escrita 
historia i geografia 
didactica 

b) Cursos semipresencials: 

llengua escrita 
didactica 
historia i geografia 

e) Cursos intensius: 

llengua oral 
• llengua escrita 

d) Formació deis propis formadors: 

serninaris 
conferencies 

Així mateix, durant el curs 1999/00 s'ha continuat treballant en la diversificació dels grups 
de suport a la llengua oral, per tal de donar respostes a necessitats concretes de cada un 
dels col· lectius que hi assisteixen, aquests són: 

Infantil 
Primaria 

• Secundaria 

3.3.2. El professorat que ha intervingut en les activitats 

Ensenyament Professorat 

Reglat 27 

No reglat 14 

Total 41 

42 

-1 



Institut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 1999-2000 

3.3.3. L'alumnat que ha intervingut en les activitats 

Activitats Alumnat 

Oficials primaria i secundaria 351 

Lliures primaria i secundaria 288 

Suport a la llengua oral 95 

Cursos intensius de llengua escrita (tutoría) 45 

Total 779 

3.3.4. Altres activitats 

També s'ha impulsat la col· laboració amb la Secció de Secundaria en tot allo referent a 
l'area de llengua. La primera concreció d'aquesta col• laboració és la preparació de cursos 
de llengua per a les ofertes de Tardar i Central, així com l'organització dels cursos 
"Col· loquis a l'Ateneu". 

3.3.5. Perspectives de cara al futur 

Continuant amb la tonica dels darrers cursos, les xifres que presentero en aquesta Memoria 
indiquen un descens respecte a les de l'any anterior. Aquesta tendencia al descens es 
concreta en els apartats d'Alumnes Ofícials de Primaria i Secundaria -de 542 es passa a 
351-, d' Alumnes Lliures de Primaria i Secundaria -de 305 es passa a 288-, en els de 
Suport Oral -de 98, a 95- de Peifeccionament de la Llengua Escrita -de 25, a no fer-se'n 
cap2

-, i en els de Cursos Intensius i Tutories que es passa de 81 a 45. 

Així, aquestes dades confirmen el que apuntavem a les Memories dels passats cursos 1997-
98 i 1998-99 en el sentit que es preveía una important davallada de l' alumnat que segueix 
els cursos de Normalització Lingüística, sobretot pel fet que l'obtenció del títol de BUP a 
partir de 1992 equival a la titulació de Modul II. 

També ens preguntavem el curs passat si la conclusió d ' aquests cursos significaría que el 
procés de Normalització Lingüística ha assolit els objectius que té encomanats -que tot 
mestre/a o professor/a pugui desenvolupar la seva tasca en catala i/o castella amb 
desimboltura-. El parer d'aquesta Secció - deiem- és que, durant un cert temps, encara és 
necessitara un seguit d'activitats d'aprofundiment o de refor~ destinades a una bona part 
del professorat. 

2 Amb tot, el curs "Lleure i converses" que hem ofert dins els Col· loquis a l'Ateneu podría ser considerat com 
un curs de perfeccionarnent escrit. 
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Des d'aquesta Secció de Normalització Lingüística es percep que hi ha una necessitat 
d' oferir un ventall de cursos que puguin millorar el model de llengua del professorat. 
Deixant de banda el tema de tot aquell professorat que fins al moment encara no ha cursat 
els moduls reglats, pensem que caldra plantejar la possibilitat d'oferir algun tipus de cursos 
(perfeccionament, cursos específics, etc.) que li permetin assolir el domini lingüístic 
necessari pera desenvolupar la seva tasca correctament. 

A la memoria de l' any passat parlavem d' adaptar l' oferta lingüística a les noves necessitats 
del professorat de primaria i secundaria. Aixo en bona part s 'ha intentat a través dels 
cursos que hem ofert a Tardor, Central i als Col• loquis a l'Ateneu. Aquest mostreig de 
cursos ha tingut una bona acollida, tant pel que fa a I' assistencia com a la valoració, i és a 
partir d'aquesta línia de treball que si els nous responsables del Departament 
d'Ensenyament ens ho accepten pensem que es podria mantenir una certa continu'itat en la 
tasca de normalització i impuls lingüístics. 

3.4. ACTUALITZACIÓ CIENTÍFJCO-DIDACTICA PERA PROFESSORAT DE 
COU/BATXILLERATS 

L' objectiu d'aquest programa és afavorir la formació del professorat en relació a temes 
nous del currículum o a posar-lo al dia respecte a continguts concrets. Es fa en 
col· laboració amb els coordinadors de les proves de selectívitat mitjam;:ant cicles de 
conferencies. Les conferencies han estat col- locades a la WEB de l'ICE per tal que puguin 
ser consultades pel professorat de tot Catalunya. 

S 'ha iniciat la creació de llistes de distribució d' informació específica sobre les acti vitats 
de l'Institut aprofitant les dades personals i de corren electronic dels assistents a les 
conferencies. 

En aquest curs s'han organitzat activitats de les assignatures Ciencies de la Terra i del 
Medi Ambient , Geografia, Filosofia i Literatura Espanyola 

3.5. PROGRAMA DE TRANSICJÓ BATXILLERAT-UNJVERSITAT 

El treball del Programa durant aquest curs s 'ha centrat basicament en els treballs del 
Seminari de Transició en Belles Arts, format per professorat de la Facultat de Belles Arts 
de la UB i professorat d'Ensenyarnent Secundari per analitza.r els problemes específics de 
la transició des del Batxillerat Artístic a la Facultat. 

El mes de juny de 1999, el senyor Joan Guardia, responsable del Gabinet d'Orientació 
Universitaria (GOU), convoca una primera reunió conjunta entre professors de la Facultat 
de Belles Arts i professors d'Institut d'Ensenyarnent Secundari que han irnpartit el 
Batxillerat Artístic durant la fase d'experimentació, a la qual assisteix e] Sr. Pere Falcó, 
Dega de la Facultat de Belles Arts i la Sra. Eulalia Grau, coordinadora del Semínari per 
part del GOU, e] Sr. Iñaki Echebarria, director adjunt de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació 
de la Universitat de Barcelona i Jordi Caja com a coordinador del Seminari per part de 
l'ICE. 
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A principis del curs 1990-2000 es convoquen tres reunions a que assisteixen els professors 
dels IES i la professora de la Facultat de Belles Arts, Lídia Górriz Nicolás del Departament 
de Dibuix. Al llarg d'aquestes primeres sessions s'exposa l'organització i les opcions 
curriculars deis diferents IES representats. 

Diferents rnotius fan que els treballs a desenvolupar s'aturin durant uns mesos cosa que 
comporta una reunió amb el Sr. Dega per solucionar els problemes. 

El mes d'abril de 2000, amb la reincorporació de la Sra. Eulalia Grau que dinamitza el 
professorat de la Facultat i obté el compromís del professorat de diferents Departarnents de 
la Facultat es toma a convocar el Seminari i es plantegen les estrategies de funcionament i, 
de nou, s'expliquen les finalitats del Seminari . 

El mes de maig es van constituir cinc comissions (Dibuix Artístic, Fonaments del disseny, 
Imatge, Tecniques d'Expressió Graficoplastica i Volum), formades cadascuna per 
professors de la Facultat de Belles Arts i Professors dels IES, i ambla finalitat d'analitzar 
els currículums del Batxillerat i de la Facultat de cadascuna d'aquestes materies. 

Aquestes comissions s'han reunit una o dues vegades abans de finalitzar el curs 1999-2000 
i esta previst que el primer quadrimestre del curs 2000-2001 acabin el seu treball i durant el 
segon quadrimestre es redactin les conclusions i es facin les recornanacions que el 
Serninari cregui oportunes adre9ades als diferents agents educatius implicats en la 
formació en el carnp de les Belles Arts. 

El coordinador del Programa, Iñaki Echebarria, corn a representant de la Universitat de 
Barcelona, ha participat en les Jornades següents: 

La transició de l'Ensenyament Secundari a la Universitat IV Jornades 
"L'Autonoma i la innovació docent". Bellaterra, 8 i 9 de febrer de 2000. 
Foro SIE'2000. Una Universidad, una opción de mejora. Ponencia de presentació 
del Programa de Transició de la Universitat de Barcelona. Sevilla, 5 i 6 d'abril de 
2000. 

• Foro de Administradores de la Educación. Ponencia sobre La Transició i la 
Reforma. Bellaterra, 13 de maig de 2000. 

En el marc del Programa, i en col· laboració amb el Gabinet d'Orientació Universitaria i 
!'Oficina d' Accés, s'ha dut a terme el 29 de juny de 2000 una Jornada sobre El treball de 
Recerca als Batxillerats que pretenia fer un balan¡; de la practica de la recerca en els 
centres. L'activitat va comptar ambla presencia de professorat d'ensenyament secundari i 
d'alurnnes que han fet treballs de recerca ben valorats i que van exposar la seva 
experiencia sobre el treball de recerca, tant des del punt de vista academic o curricular com 
a element de maduració personal. 

Per altra banda, durant el tercer trimestre s'han dut a terrne un conjunt de reunions amb 
professorat d'ensenyament secundari i de la facultat de Belles Arts i s'ha configurat un 
seminari que analitzara tota la problematica de la transició en relació al Batxillerat Artístic 
i el pas dels alumnes a la Facultat de Belles Arts de la UB. 
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En col- laboració amb el Vicerectorat de Docencia i Estudiants i el Gabinet d'Orientació 
Universitaria ( GOU ), finalment, s'esta treballant en el disseny d'un conjunt de cursos no 
presencials (amb reconeixement com a credits de lliure elecció) adre~ats a alumnes que 
volen iniciar ensenyaments universitaris a la Universitat de Barcelona per tal d'afavorir la 
seva transició. Mitjanc;ant UBMedia el present curs s' oferiran: 

Pera tots els estudiants de nou ingrés: 

Coro estudiar a la U ni versitat 

• Catala inicial 

Tecniques d'aproximació al text en angles. Reading on line. 

PowerPoint' 97 

Acces'97 

• Word'97 

Excel'97 

Pels nous estudiants de Psicología 

• Fem psicología: Una orientació pels futurs psicolegs 

Pels nous estudiants de Matematiques 

• Taller virtual de Matematiques 
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4. SECCIÓ D'INVESTIGACIÓ 

En la Secció d'Investigació es gestiona el Servei d'Assessorament Metodologic (SAM), a la 
vegada que es desenvolupen una serie de investigacions. A més, durant el curs 1999-2000 
s'ha portat a terme l'Avaluació Interna de la Recerca de la Divisió, i, per tant, la que 
correspon a ]' ICE. 

En aquests moments s'estan preparant, d'acord amb l'encarrec rebut de la Comissíó de 
Recerca de la Divisió V, i en col· laboració amb els altres Centres de la Divisió, les 
Jornades sobre Metodologia en Recerca Educativa. 

4.1. SERVE/ D'ASSESSORAMENT METODOLOGIC (SAM) 

Durant els mesos compresos entre gener i juny de I'any 2000 s'han ates vint-i-quatre 
consultes de caire metodologic per part deis membres que composen I'equip. La 
procedencia de les persones que demanden assessoria és majoritariament de la Divisió V, 
havent estat poques les demandes de fora. 

La casuística que cobreixen és ampla, encara que hi predominen els assessoraments 
puntuals a partir del desenvolupament de projectes, i, de forma especial, els relatius a 
analisi de darles. 

En bona part deis casos, els assessors han recomanat seguiment per part del SAM, amb 
l'objectiu de facilitar el correcte desenvolupament de la recerca. 

4.2. COMITE INTERN D'AVALUACIÓ DE LA RECERCA DE LA DIVISIÓ V (1994-
1998) 

Aquesta avaluació fa referencia a l'activitat investigadora portada a tenne, pel que fa 
referencia a l 'ICE, durant els anys 1994 a 1998. 

Es va recollir tota la informació relativa a persones dedicades a la recerca, beques de 
recerca sol· licitades i concedides, recursos financers, equipament dedicat a la recerca, 
estructura dels Grups de Recerca Llengua i Tecnologia, Ensenyament i Aprenentatge 
Multimedia i referencia als projectes ("Fenomens d'inte1ferencia en el desenvolupament 
del repertori lingüístic" i "La utilització de les tecnologies de la informació en 1a formació 
permanent del professorat") dels grups precompetitius, resultats principals obtinguts i 
nombre de publicacions. 

El capítol corresponent a l'ICE esta recollit en l'lnforme Comite Intern d'A valuació de la 
Recerca de la Divisió de Ciencíes de l'Educació, preparat perla Divisió V. 
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4.3. JORNADES SOBRE METODOLOGIA EN RECERCA EDUCATIVA 

D'acord amb l'encarrec fet des de la Comissió de Recerca de la Divisió V, s'ha constitui:t 
una Comissió formada per una persona de cadascun dels Centres de la Divisió i s'ha 
encarregat a l'ICE la tasca de coordinació. 

Es celebraran els dies 16 i 17 de novembre de 2000, i van dirigides a] professorat de la 
Divisió V, als investigadores i documentalistes interessats en la recerca educativa, i als 
estudiants de tercer cicle. 

Els objectius que s'han proposat assolir són: 

1) Oferir una visió panoramica de les diferents metodologies la seva 
complementarietat 

2) Promoure l'ús de recursos de recerca 

3) Difondre possibilitats d'aplicació de diverses metodologies 

4) Valorar les metodologies en funció de la producció científica 

4.4. PERSPECTIVES DE FUTUR 

Gestió del Servei d'Assessorament Metodologic. Els esfon;os es dirigiran a vetllar per 
l'adequat compliment deis seus objectius, la rapidesa i eficacia en el servei, 
l'autofinanciació, l'ajustarnent entre la demanda d'assessorament i els recursos humans 
dels membres de l'equip, i la connexió entre les principals mancances metodologiques 
detectades i la programació de cursos de formació pe] professorat. 

Treballar en la preparació i execució de les Jornades sobre Metodología en Recerca 
Educativa. 

Participar en recerques del ICE per les quals es demani ajut (en aquest sentit esta 
previst assessorar el proper curs la recerca "Experimentació i Recerca a les Aules de 
Llar d'Infants ICE-UB"). 

Participar en els encarrecs institucionals que es rebin. 
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5. RECERCA:GRUPSIPROJECTES 

En aquest apartat es presenta la tasca desenvolupada en els grups de recerca adscrits a 
l'ICE, les publicacions del seu trebaU i els projectes duts a terme en aquest darrer any. 

5.1. RECERCA SOBRE "EL CENTRE EDUCATIU, CONTEXT PROBLEMA.TIC 
PER AL PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDAR/ OBLIGATORI. 
ANA.LIS/ DE LES CAUSES I ELABORACIÓ DE PROPOSTES PER 
PROMOURE EL CANVI INSTITUCIONAL I PROFESSIONAL" 

El projecte d'aquesta recerca va rebre una subvenció de la II Convocatoria d'Ajuts a 
projectes de recerca educativa i de documentació pera grups no consolidats de la Divisió 
de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona ( 1999-2001 ). 

Equip de recerca: Serafí Antúnez (Coordinador), Carme Albadalejo, M. Teresa Anguera, 
Paulino Carnicero, M. Teresa Colén, Albert Grau i, coma becari, Juan José González. 

5.1.1. Justificació 

És una realitat prou coneguda que una part molt considerable del professorat dels centres 
on s'imparteix l'Educació Secundaria Obligatoria (ESO) -i especialment en els centres 
públics- es troba en una situació d'insatisfacció i de desencís, que es presenta sota 
manifestacions molt diverses. 

Les preguntes basiques que guien aquesta recerca són: Per una banda coneixer que esta 
passant, de veritat, als centres on s'imparteix l'ESO; i, per altra, saber quines en són les 
causes. 

Són qüestions complexes perles quals no són suficients respostes simplistes que es podrien 
donar sense portar a terme un estudi objectiu que aprofundeixi en el seu analisi i tingui en 
compte, també, aspectes que hi tenen molt a veure, com les practiques organitzatives, 
didactiques i orientadores, la formació permanent del professorat, o la gestió d'institucions 
educatives, entre altres. 

A més, es té en compte que s'intenta donar resposta a una problematica social evident, i 
que aquesta tematica s'identifica amb una de les línies prioritaries de l'ICE. 

5.1.2. Objectius 

A) De caracter general 

Al. Descriure i analitzar la situació del professorat que imparteix ensenyaments d'ESO en 
institucions escolars públiques i privades de Catalunya pel que fa a: 
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• La seva percepció sobre la situació de desmotivació i de desencís que viu 

• La seva satisfacció en el treball 

• La seva autoestima 

A2. Identificar fins a quin punt aquesta situació i percepcions són generalitzades o si es 
donen especialment en determinats contextos, condicions o col• lectius. 

A3. Descriure, analitzar i coneixer les causes d'aquella situació i de les cultures dominants 
en els centres d'ESO per avaluar la seva incidencia en la vida personal i professional 
del docent i en les característiques del ruare institucional en el qual treballa. 

B) De caracter específic 

Bl. Analitzar si el nostre professorat d'ESO ha estat capaf, durant aquests anys d'aplicació 
de la Reforma, de desenvolupar practiques organitzatives diferents, creatives o 
innovadores per donar resposta adequada als nous requeriments que una escala 
comprensiva planteja als ensenyants, especialment pel que fa a: 

• Les solucions en relació a J'ús del temps, els espais i les modalitats d'agrupaments 
d'alumnes. 

El treball en equip del professorat: departaments, equips de cicle, comissions "ad 
hoc", etc. (constitució i metodología de treball). 

• L'estructura organitzativa: unitats, components i funcions. 

• La funció directiva. 

• La participació deis alumnes en la gestió del centre. 

• El funcionament dels serveis complementaris. 

La tutoría i l 'orientació escolar, personal i professional. 

Els processos d'informació i comunicació interns i extems. 

L'ús de les parcel• les d'autonomia institucional disponibles. 

82. Coneixer si la capacitar o incapacitat per construir o desenvolupar aquestes noves 
practiques organitzatives i gestores és una causa que té una importancia considerable 
en la situació de crisi dels centres on s'imparteix l'ESO. 

B3. Propasar altematives per a la milJora relacionades amb els processos d'organització i 
gestió ben fonamentades i factibles. 

B4. Comprovar si els docents que treballen en aquesta etapa educativa reivindiquen o 
reclamen una formació permanent adequada a la nova problematica que han de 
resoldre; és a dir: pertinent i oportuna per donar millors respostes a la diversitat dels 
seus alumnes; que consideri les variables contextuals on treballen els professors i 
professores, centrada en problemes practics, descentralitzada, etc. 
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BS. Analitzar si existeix una oferta suficient i satisfactoria de formació d'aquestes 
característiques i, en cas afirmatiu, si el professorat té al seu abast i utilitza els mitjans 
per coneixer-la. 

B6. Coneixer i analitzar fins a quin punt el professorat participa en aquesta formació 
permanent i si ho fa en condicions raonables. 

B7. Presentar a les autoritats educatives, al professorat i a la comunitat educativa en 
general un conjunt de propostes, sorgides des del propi col• lectiu de professors, 
basades en els canvis i innovacions en els models organitzatius i gestors del centre 
escolar i en els sistemes d' organització, orientació i intervenció de la formació 
permanent que ajudin a fer possible una millar atenció als nostres estudiants de l'ESO i 
un augment en la qualitat de l'educació i en la satisfacció professional del col- lectiu 
d'ensenyants d'aquesta etapa educa ti va. 
Aquest darrer proposit enumera de manera explícita els beneficiaris potencials directes 
de l'estudi: professorat, alumnat, instancies gestores dels centres, comunitat educativa, 
autoritats educatives, professionals de l'educació escolar en formació inicial, i com és 
evident, també la comunitat científica a través de la difusió i disseminació dels 
resultats de la recerca que preveiem. 

5.1.3. Metodología 

És un estudi de caire descriptiu que pretén reunir i analitzar la informació proporcionada 
per una mostra representativa de la població del professorat i deis centres escolars públics i 
privats de tota Catalunya que imparteixen l'ESO. 

El mostreig és probabilístic, aleatori, estratificat i proporcional, i els criteris d'estratificació 
són: (i) titularitat del centre; (ii) ubicació geografica o territorialitat (segons comarques); i 
(iii) tamany de la institució. 

La recollida d'informació es portara a terme en dues fases. A la primera es pretén construir 
el marc teoric i fonamentar l'elaboració d'un qüestionari mitjanc;ant l'analisi de la literatura, 
els resultats de les discussions del grup, i la consulta a persones expertes. Aquesta primera 
fase inclou també l'aplicació del qüestionari amb un proposit d'analisi extensiva. 

La segona fase implica la valoració i discussió dels resultats de l'aplicació del qüestionari i 
l'aprofundiment en aquests resultats a través d'una analisi intensiva, tot emfatitzant 
aspectes específics, mitjanc;ant entrevistes en profunditat amb informants qualificats, taules 
d'experts i grups de discussió. 

5.1.4. Estat actual de la recerca i previsió de finalització 

Es va iniciar al mes d'octubre de 1999. Fins ara s'han desenvolupat les següents tasques: 

• Revisió bibliografica 

Discussió del marc teoric 

Formació interna de les persones de l'equip investigador capacitació de les 
persones col- laboradores 
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• Procés d'elaboració del qüestionari, des d'un text provisional fins al definitiu, al 
llarg d' onze revisions del mateix 

• Aplicació deis qüestionaris (a 1.111 professors de l'ESO a Catalunya més els 
designats com a reserva) 

• Elaboració d'un banc de dades a partir del buidatge codificat de les respostes als 
qüestionaris 

I falta portar a terme: 

Completar l'e1aboració del banc de dades (així que es rebin els qüestionaris 
complimentats) 

Primeres analisis i discussions dels resultats 

• Desenvolupament de les taules rodones amb experts sobre el tema, sessions de 
grups de discussió i entrevistes en profunditat arnb informants qualificats 

Segona analisi i discussió dels resultats 

• Desenvolupament de noves sessions de grups de discussió 1 entrevistes en 
profunditat amb informants qualificats 

• Elaboració de conclusions 

Presentació de l'informe final 

5.2. GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT: ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
MULTIMEDIA 

El Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Multimedia, reconegut pel 
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (1998SGR 
00023), esta adscrita l'Institut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 

Sis dels integrants d'aquest grup desenvolupen les seves tasques al mateix ICE: els 
professors José Luis Rodríguez Illera, Anna Escofet Roig, María José Rubio i Liliana 
Tolchinsky i les becaries Merce Espanya i Oiga Herrero. Al grup també hi pertanyen altres 
cinc persones no adscrites a l'ICE (Aurora Bel, Begoña Gros, Joan Mateo, Jordi Quintana 
i Inés Ruiz). A més, es compta amb la col• laboració puntual de diverses persones en 
diferents projectes de recerca. 

A continuació es desglossen les activitats més rellevants dutes a terme durant el període 
objecte d'aquesta memoria: 

Organització del primer curs del programa de Master Multimedia Educatiu, adscrit 
a l'Institut de Ciencies de l'Educació (http://1ce.d5.ub.es/mastermme/). 

Organització del programa de Doctorat Multimedia Educatiu, adscrit al 
Departament de Teo1ia i Historia de l'Educació, el segon curs del qual s'ha 
impartit durant aquest any (http://www.ub.es/djv5/Me/). 

• Comite organitzador de les JI Jomades Multimedia Educatiu que es celebraran a 
Barcelona els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2000, on s'exposaran al voltant de 80 treballs 
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(comunicacions i posters) i s'esperen aproximadament 200 assistents 
(http://www.ub.es/div5/ice/jornadas/). 

• Coordinació de la Xarxa Tematica Multimedia Educatiu, reconeguda per la 
Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (1998XT 00018). 
Aquesta xarxa reuneix sis grups amb una important trajectoria en el camp del 
multimedia educatiu. Cinc d'aquests grups pertanyen a universitats catalanes (dos 
de la UB, dos de la UPC i un de la UAB) i el sise es el grup italia adscrit a 
l'Istituto di Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Genova). 

Publicació del primer número de la revista electronica Interactive Educational 
Multimedia, en llengua anglesa (http://www.ub.es/multimedia/iem/index.htm). 

Disseny i desenvolupament de projectes TEAM (tecnologies en la docencia 
universitaria) de la Universitat de Barcelona. 

• També s'ha participat en les tasques de docencia i coordinació del Master 
Interuniversitari UB/UPC codirigit per José Luis Rodríguez Illera, Disseny i 
Desenvolupament de Sistemes Interactius Multimedia. 

5.2.1. Projectes d'investigació i desenvolupament subvencionats 

- Software on-line pera l 'ensenyament de la composició escrita 
Entitat Finam;adora: Programa Argos de la Generalitat de Catalunya i Editorial EFI. 
Data d'Inici: Setembre de 1999 
Data de Finalització: J uny de 2002 

International Master Degree on Information and Comunication Technologies in 
Language Learning 

Entitat Financ;adora: Unió Europea (UE DGXXII, Programa Socrates) 
Data d'Inici: Gener de 1998 
Data de Finalització: Desembre de 2001 

- Tecnologíes de la informació i la comunicació en la docencia universitaria 
Entitat Finarn;adora: Universitat de Barcelona 
Data d'Inici: Gener de 1999 
Data de Finalització: Desembre 2000 

Escritorio Digital 
Entitat Financ;adora: Ministeri d'Educació i Ciencia (becaria) 
Data d'Inici: Gener de 1997 
Data de Finalització: Desembre de 2000 

- ParlEuNet- A Student 's Parliament via Educational Multimedia Learning Models and 
Technologies 

Entitat Finarn;adora: Programa Europeu "Educational Multimedia" 
Data d'Inici: Gener de 1998 
Data de Finalització: Juny de 2000 

- Generic Applications of Multimedia to Environmental Crisistraining 
Entitat Financ;adora: Programa Europeu "Educational Multimedia" 

53 



Institut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 1999-2000 

Data d'Inici: Abril de 1998 
Data de Finalització: Abril de 2000 

- Campus Virtual de la Escola Bonanova de Formació Professional 
Entitat Finan9adora: IMAS (Ajuntament de Barcelona) 
Data d'Inici: Gener de 1999 
Data de Finalització: Desernbre de 2000 

- Europa Ludens 
Entitat Finarn;adora: European Commission, Comenius 3. l 
Data d'Inici: Octubre de 1996 
Data de Finalització: Octubre de 1999 

5.2.2. Publicacions 

a) Llibres i articles 

Rodríguez Illera, J.L.; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J. y Rubio, M.J. (Comps.) (2000). 
Multimedia Educativo 2000. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona. 

Rodríguez Illera, J.L.; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J. y Rubio, M.J. (Comps.) (2000). 
/1 Jornades Multimedia Educatiu. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona. 

Gros, B. (2000). El ordenador invisible. Barcelona: Gedisa. 

Gros, B. (2000). Los videojuegos en la escuela. Coordinación del monográfico de 
Cuadernos de Pedagogía, 291. 

Quintana, J. (2000). Formació inicial del professorat d'educació infantil i primaria en 
Tecnologies de la Jnformació. A L. del Carmen (Ed.) Simposi sobre la formació 
inicial deis professionals de l'educació. Girona: Universitat de Girona. 

Quintana, J. (2000). Multimedia: ¿imagen o contenido?. Comunicación y Pedagogía, 163. 

Rodríguez Illera, J.L.; Escofet, A. and Herrero, O. (2000). Escritorio Digital/Digital 
Desktop. A Computer Program for the Teaching of Writing Skills. Jnteractive 
Educational Multimedia, 1. 

Cabezas, C. i Quintana, J. (1999). Noves Tecnologies i Educació. A Barcelona, pel 
coneixement i la convivencia. L'educació és la clau. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, Institut Municipal d'Educació. 

Escofet, A.; Herrero, O. i Rodríguez Illera, J.L. (1999). Escritorio Digital, un programa 
informático para la enseñanza de la composición escrita Comunicación y Pedagogía, 
161. 

Escofet, A. y Rubio, M.J. (1999). La innovación educativa en la educación superior. Una 
propuesta concreta en el ámbito de la escritura académica. En T. Hornilla (Coord.) 
Formación del profesorado universitario y calidad de la enseñanza. Bilbao: Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco. 

Escofet, A. y Rubio, M.J. (1999). La Formación a distancia en la pequeña y mediana 
empresa. Usos y posibilidades (1 y 2). Capital Humano, 118-119. 
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Gros, B., García, I. and Ruiz, I. (1999). fustructional Design for Ill-structured problem 
solving in cooperative learning environments. fu Merrienboer, J (Ed.) lnstructional 
Designfor Problem-Based Learning. Maastricht: University of Maastricht. 

Quintana, J. (1999). Multimedia y Educación. Revista Pedagógica Maestros, 11 . 

Quintana, J. i Barandica, E. (1999). Nous reptes davant les Noves Tecnologies. Barcelona 
Educació, 1 O. 

Rodríguez Illera, J.L.; Escofet, A. and Herrero, O. (1999). Digital Notebook, a software to 
learn written composition. In M.-F. Crété and E. Espéret (Eds.) Writing and learning 
to write at the dawn of the 21st century. Poitiers: Université de Poitiers. 

e) Software 

Situaciones interactivas en torno al SIDA (2a eclició). ICE Universitat de Barcelona, 1999. 

Situazioni interactivi sull l'AIDS (versió italiana). CLAPS, 1999. 

Els tres porquets (versió catalana). Educació i Formació Interactives, 1999. 

Catala escrit en ambits laborals. ICE Universitat de Barcelona, 1999. 

Catala peral comerf (llibres, vídeo i CD-ROM). Enciclopedia Catalana, 1999. 

Español de Negocios (2a edició). Universitat de Barcelona, Instituto Cervantes y Editorial 
Difusión, 1999. 

ESO, que és? ICE Universitat de Barcelona, 1999. 

5.2.3. Visites de prof essors i investigadors 

Gavriel Saloman, Universitat de Haifa (Israel) 
Jeroen van Merrienboer, Open University (Holanda) 

5.3. GRUP DE RECERCA PERA L'ESTUDI DEL REPERTORI LINGÜÍSTIC 

5.3.1. Projectes d'investigació financ;ats 

El Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERL) ha continuat 
desenvolupant les activitats relacionades amb tres projectes d'investigació, que es traben en 
diferents fases de realització: 

l. Fenomens d'interferencia en el desenvolupament del repertori lingüístic. 

Projecte coordinat per Joan Perera, Professor Titular d'Universitat adscrit a l'ICE. Són 
membres del grup de recerca els professors i professores Carme Arbonés, Joan Busquets, 
M. Llu'isa Carbonell i Marcel Fité, i la becaria d'investigació Elisa Rosado. El projecte 
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compta amb la participació com a membres associats de la prof. Líliana Tolchinsky i de les 
becan.es Melina Aparici i Noemí Argerich. 

Es tracta d'un projecte financ;;at per la Divisió de Ciencies de l'Educació de la UB, les 
tasques principals del qual han culminat el mes de desembre de 1999. Els resultats del 
treball s'han comern;at a divulgar al llarg de l'any 2000 i se'n preveu la publicació en 
diverses revistes especialitzades. 

2. Processament i organització discursiva de textos expositius orals i escrits. 

Projecte coordinat per Joan Perera i dut a terme amb el mateix equip que compon el 
projecte anterior al qual s'ha incorporal la prof. Pilar Monné. 

Aquest projecte és financ;;at perla Divisió de Ciencies de l'Educació de la UB per al periode 
2000-2001. Es troba, dones, en la fase inicial i utilitza el mateix corpus de textos recollit 
peral projecte Fenomens d'inteiferencia, tot ampliant alguns temes sobre els quals el grup 
ja ha donat a coneixer resultats parcials. 

3. Developing literacy in different languages and contexts 

Coordina el projecte Liliana Tolchinsky, professora Ajudant de l'ICE de la Universitat de 
Barcelona. Forma part del grup investigador la becaria Melina Aparici i en són membres 
associats Joan Perera, Noemí Argerich i Elisa Rosado. Aquest projecte compta, a més, amb 
membres associats de diferents universitats europees i amb la coordinació general de la 
prof. Ruth Berman, de la Universitat de Te] Aviv. 

El projecte té dues fonts de finarn;ament: la Spencer Foundation de Chicago, Illinois 
(Estats Units), del setembre de 1997 al setembre del 2000, i una beca de Formació de 
Personal Investigador concedida perla CIRIT, del gener de 1999 al desembre del 2002. 

5.3.2. Professor Visitant Investigador 

El mes de julio] de 1999 la professora Ruth Berman, de la Universitat de Tel A viv, féu la 
primera estada a la Universitat de Barcelona coma Professora Visitant Investigadora (PVI) 
a proposta del prof. Joan Perera, coordinador del GRERL. Durant la seva estada, la Dra. 
Berman, a més d'assessorar els projectes del grup, impartí un seminari en el programa de 
doctoral del Dept. de Didactica de la Llengua i la Literatura. La segona estada es realitzara 
el mes de setembre del 2000, amb l'objectiu de prosseguir les tasques de col- laboració amb 
el grup de recerca. 

5.3.3. Participació en congressos i seminaris 

Congrés Internacional de Pragmatica Pragma 99 
Tel A viv / Jerusalem, Israel, juny de 1999 
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IX Tallers de Llengua i Literatura Catalanes a l'Ensenyament Secundari 
Barcelona, febrer de 2000 

• XVIII Congrés Nacional d'AESLA 
Barcelona, Maig de 2000 

XXII Seminari Llengües i Educació 
Barcelona, maig de 2000 

V Spencer Foundation International Workshop 
San Diego, USA, juny de 2000 

• Ft lnternational Conference on Language Variation in Europe 
Barcelona, juny de 2000 

5.3.4. Publicacions 

Aparici, M, Tolchinsky, L., Rosado, E. (2000) On Defining Longer Units in Narrative and 
Expository Spanish Texts. Dins Aparici, M., Argerich, N., Perera, J., Rosado, E., 
Tolchinsky, L (Eds.), Working Papers in Developing Literacy Across Genres, 
Modalities and Languages. Vol. ll, Barcelona: ICE Universitat de Barcelona 

Aparici, M., Argerich, N., Perera, J., Rosado, E., Tolchinsky, L (Eds.) (2000) Working 
Papers in Developing Literacy Across Genres, Modalities and Languages. Vol. m, 
Barcelona: ICE Universitat de Barcelona. 

Argerich, N., Tolchinsky, L. (2000) On a Definition of Lexical Items in Written and 
Spoken Texts. Dins Aparici, M., Argerich, N., Perera, J., Rosado, E., Tolchinsky, L 
(Eds.), Working Papers in Developing Literacy Across Genres, Modalities and 
Languages. Vol. III, Barcelona: ICE Universitat de Barcelona 

Ravid, D., Tolchinsky, L. (2000) Developing Linguistic Literacy: A Comprehensive 
Model. Dins Aparici, M., Argerich, N. , Perera, J., Rosado, E., Tolchinsky, L (Eds.), 
Working Papers in Developing Literacy Across Genres, Modalities and La,nguages 
Vol. ill, Barcelona: ICE Universitat de Barcelona 

Tolchinsky, L, (1999) Leer y escribir en la más extrema diversidad. Dins Carvajal Pérez. y 
J. Ramos García (Eds.), Enseñar o aprender a leer y a escribir? Sevilla: M.C.E.P. 

Tolchinsky, L, (2000) Contrasting Views About the Object and Purpose of Metalinguistic 
Work and Reflection on Academic Writing. Dins M. Milian & A. Camps (Eds.), 
Metalinguistic Activity in Learning to Write. Amsterdam: Amsterdam University Press 

Tolchinsky, L, (en premsa) Representational Tools. Dins Encyclopedia of Psychology 
Washington: A.P.A & Oxford University Press 

Tolchinsky, L, Perera, J., Argerich, N. (1999) Units of analysis in two approaches to text 
analysis. Dins Marie-Frarn;:oise Crété & Eric Espéret (Eds.), Writing Conference. 
Writing and Learning to Write at the dawn of the 21st Century. Proceedings. Poitiers: 
Université de Poitiers. 

Tolchinsky, L. & Pontecorvo, C. (en premsa) Developmental Aspects in Learning to Write. 
Dordrech: Kluwer Academic 
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5.4. L'ESTUDI "L'EDUCACIÓ DELS MÉS PETITS" 

Durant el curs passat es van dura terme els treballs finals de l'estudi "L'educació dels més 
petits" previst en un Conveni de col· laboració entre l'ICE i la Diputació de Barcelona. 
D'aquesta relació cal destacar: 

l. Del conveni vigent entre 1997-98 entre l'Institut de Ciencies de l'Educació de la 
Universitat de Barcelona (ICE) i la Diputació de Barcelona, sobre un estudi en relació 
als serveis adre~ats als infants de 0-3 anys, se'n va derivar la publicació del llibre de 
L'educació deis més petits (juny 1999), editat perla Diputació dins de la Col· lecció 
Estudis i amb un tiratge de 3000 exemplars. 

2. Durant el curs 1999-2000 s'ha renegociat un nou conveni entre l'ICE i la Diputació de 
Barcelona per aprofundir i ampliar molts dels aspectes tractats en l 'estudi anterior 
( 1997-98). L'actual conveni preveu dos ambits de treball: 
a) El disseny de cinc tipus de serveis per a infants petits, precisant els aspectes 

normatius, laborals, de gestió, etc. 
b) L'actualització de la base de dades (inventari) sobre serveis i entitats educatives que 

desenvolupen activitats pera la primera infancia a la província de Barcelona. 

L'equip que porta a terme aquest projecte és el mateix que va participar en el conveni 
anterior i esta dirigit pel professor Ángel Fomer. 

3. El debat que s'ha reobert al Parlament de Catalunya, a la part final del curs 1999-2000, 
sobre les 30.000 noves places d'esco]a bressol, ha fet que l'.Área d'Educació de la 
Diputació de Barcelona demanés una consultarla a l'ICE, en forma de grup de treball 
permanent, pera dotar d'elements de debat i de negociació als representants polítics (de 
la propia Diputació). Aquest tema ha fet que un equip tecnic de l'ICE (el mateix que en 
els punts anteriors) participés durant els mesos de mar~-juny en un assessorament a ]a 
Diputació sobre el tema d'educació infantil. Com a resultat d' aquest treball 
d'assessorament, el mes de julio} s'ha lliurat un document final titulat "Document 
2000" on s'inclouen tots els temes tractats i els annexos corresponents a "Recull legal" 
i "Dossier de premsa ". 

S.S. ESTUDI SOBRE "LA UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ A LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT. 
APLICA CIÓ AL 'ICE DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA". 

Aquesta recerca ha estat desenvolupada per un equip pluridisciplinar en el qual 
participaven tecnics en formació permanent del professorat de l'lnstitut de Ciencies de 
l'Educació de ]a Universitat de Barcelona i experts en Tecnologies de la lnformació. 
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Durante] primer trimestre del curs 1999-2000 es van acabar de fer els treballs previstos i 
es fa redactar la Memoria Final. Presentero un resum dels objectius, de les activitats 
desenvolupades i de les conclusions. Per a ampliar aquesta breu informació consulteu 
l'adrec;a: http://www.ub.es/ice/recerca.htm 

L' equip de recerca ha estat format per A. Sans( Director de la Recerca), C. Albaladejo, J. 
Fraile, J. Caja, l. Echebarria, R. Becerra, E. Rivera, F. Pérez, J. Vizuete. En la segona fase, 
s'ha incorporat a l'equip C. Buisán. 

5.5.1. Objectius 

El treballs duts a terme al llarg de la investigació durant els cursos 1997-98 i 1998-99 es 
plantejaven els següents objectius prioritaris: 

• coneixer els aspectes teorics que donen suport a la formació permanent no 
presencial del professorat mitjanc;ant les tecnologies de la informació i analitzar 
I' estat de les diferents aplicacions 

analitzar com es poden transformar les modalitats tradicionals de formació 
permanent presencials aplicant les tecnologies de la informació i coneixer la 
infrastructura, dificultats i avantatges, els usuaris potencials, els professionals 
necessaris, els costos ... 

• dissenyar un conjunt d'aplicacions, experimentar-les i avaluar-les. 

Com a objectius secundaris es poden citar: 

• contactar amb institucions i persones amb experiencia en aquest camp 

crear una estructura que faciliti l'intercanvi d'informació, de treballs, de materials i 
recursos ... entre centres i professorat 

• dissenyar diferents modalitats d'intervenció 

• avaluar les eines utilitzades, els materia]s i els resultats obtinguts. 

5.5.2. Activitats desenvolupades 

Al llarg de la recerca s'han dut a terme els següents tipus d'activitats: 

• Activitats d'informació general mitjarn;ant pagines WEB 

Cursos no presencials 
- Taller de creació de documents hipertextuals 
- Curs d' Acces 
- Curs d' Acces( nivell superior) 

Utilització del WEB experimental per posar a disposició del professorat 
documentació del programa d'actualització de continguts per a professorat de 
COU/ BATXILLERA T 

• Desenvolupament de les eines per a la realització de les tasques del Grup de 
Treball Telematica i Biotecnología 
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• Realització d'una enquesta sobre Educació Ambiental mitjarn;ant les noves 
tecnologies 

• Preparació del Forum telematic sobre" La comprensió lectora" 

• Tasques d'hostatge a institucions lligades ambla formació del professorat 

Creació d'una Base de Dades per via telematica sobre el Treball de Recerca de 
Batxillerat 

Creació d'un sistema de consulta telematica de les notes de l'alumnat del CAP i 
de Normalització Lingüística. 

La realització d'aquest conjunt d'activitats ha comportat l'adquisició d'un maquinari 
adequat i la creació de programes informatics específics. 

5.5.3. Conclusions 

Com a conclusions principals es poden citar: 

1. Per tal d'estar en condicions de desenvolupar activitats de formació de professorat no 
presencials es fa necessari disposar d'una infrastructura potent, d'un equip huma de 
creació i manteniment i de tecnics en formació permanent. 

2. La cultura tecnologica del professorat no esta massa estesa i cal fer accions concretes 
per desenvolupar-la. Cal fer un esfor'r de formació i culturització amb el professorat del 
sistema educatiu. 

3. Un aspecte fonamental pel bon desenvolupament de qualsevol de les accions de servei i 
formació és aconseguir sistemes que afavoreixin la interactivitat. 

4. Les Tecnologies de la Societat de la Informació poden resultar, en el cas del' ICE, 
particularment fecundes per : 

. Oferir serveis d' informació general 

. Posar a disposició dels centres i del professorat documentació d'interes 

. Portar a terme treball de tipus cooperatiu 

. Realització d'enquestes i estudis 

5. La preparació de cursos s'ha revelat molt costosa i es valora que aquesta modalitat 
s'haura d'impulsar en el cas de cursos relacionats amb aspectes instrumentals i que es 
poden aferir a moltes persones o es poden repetir al llarg del temps. El grau 
d'aprofitament i l'adquisició de competencies ha estat superior que en els cursos 
presencials. 

5.5.4. Segona Fase 

Per tal de desenvolupar algunes activitats complementarles i aprofundir en altres ja 
desenvolupades esta previst fer una segona fase que s'ha anat concretant durant el segon i 
tercer trimestre d' aquest curs i que permetra dur a terme la recerca al llarg del curs 2000-
2001 . 
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La justificació de plantejar una segona fase esta basada en la necessitat d'aprofundir en 
alguns aspectes concretes de les modalitats ja assajades durant la primera fase i en la 
conveniencia de portar a terme el treball de camp en tres modalitats de formació: 

el forum 
els grups de treball 
les tasques de comunicació amb el professorat i els centres. 

També es dura a terme una experimentació i avaluació de plataformes de treball cooperatiu 
que possibiliten les tasques de grups de treball i de comunicació amb el professorat i els 
centres. 

5.6. PROJECTE SÓCRATES "LE L2 NELLE EDU 2: L 'EDUCAZIONE 
LINGÜISTICA EGUALITARIA E LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI 
ENSEGNANTI'' 

Durant aquest curs academic han acabat els treballs del projecte Socrates Le L2 nelle EDU 
2: l'educazione lingüistica egualitaria e la formazione continua degli ensegnanti, financ;:at 
per la Comissió Europea i que s'ha desenvolupat, sota la direcció de la prof. Serena di 
Cario, de la Universitat de Perugia (IT), al llarg deis anys 1996-2000. L'equip de l'ICE de 
la UB era coordinat perla prof. Otília Defis i estava integrat per Dolors Ferrer, Joan Perera 
i Montserrat Riera. 

Els resultats del treball, que foren presentats en un col• loqui internacional celebrat a la 
Universitat de Perugia el mes de marc;: del 2000, al qual assistiren tots els membres dels 
equips participants en el projecte, han estat recollits en la següent publicació: 

Serena di Cario (ed.). Pour vivre en Babel et s'en sortir. Les L2 dans les écoles de base: 
pour une éducation linguistique paritaire et la formation linguistique des enseignants. 
Universita degli Studi di Perugia. Perugia, 2000. 
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6. PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
UNIVERSITARI 

L'objectiu d'aquest Programa és la dinamització d'activitats i programes de formació del 
professorat universitari directament relacionats amb !'experiencia docent i la promoció 
d'una actuació docent reflexiva i crítica. El Programa té especial significació a la nostra 
universitat a partir del moment en que s'intensifica la preocupació per la qualitat del 
serveis que presta la institució i en el fet que s'avam;a en J'avaluació dels ensenyaments i 
en I' avaluació de la qualitat docent del professorat. 

Les actuacions del Programa es varen iniciar el mes de desembre de 1998 i, en línies 
generals es pot constatar ]'existencia d'un ampli consens en la línia de treball suggerida pel 
Programa i una bona acollida tant de l' orientació propasada com de les actuacions 
realitzades des del seu inici. Presentem a continuació els objectius generals del Programa i 
les seves línies d' actuació: 

Objectius del Programa 

a) La millora de la qualitat docent per a la modificació d'habits i una actuació 
renovada a l'aula, mitjam;ant programes, plans o actuacions de caracter formatiu. 

b) El foment i la promoció d'una analisi crítica de la practica docent. 

c) La identificació d'objectius terminals d'aprenentatge per materies i l 'optimització 
dels esfon;os realitzats en aquest camp. 

d) La integració de les tecnologies (TIC) en els processos d'aprenentatge i docencia, 
incloent-hi nous estils docents, que combinin l'activitat lectiva de caracter 
presencial per part del professorat amb les activitats d'autoaprenentatge de 
l' estudiant i la consulta o tutoría a distancia o presencial. 

Línies d'actuació del Programa 

a) Col· laborar en projectes de formació dels professorat i fomentar la creació de grups 
de professors/es amb iniciatives en el camp de la formació, en el marc de les 
convocatories d' ajuts a la Innovació Docent de la UB. 

b) Dinamitzar i impulsar iniciatives de caracter formatiu de les divisions, dels centres 
d'ensenyament o dels departaments, per atendre les necessitats detectades als 
processos d'avaluació institucionals, en el marc de programes per a la Qualitat del 
Sistema Universitari o del Contracte-Programa de la UB, en estreta col· laboració 
ambel GAIU 

e) Donar suport a projectes de formació que puguin sorgir de la lliure iniciativa del 
professors, dels centres, deis ensenyaments o de les divisions. 

d) Facilitar al professorat que ho sol- liciti la informació disponible sobre les activitats 
de formació en el marc de les universitats catalanes i d 'altres. 

e) Organitzar activitats de formació del professorat universitari a petició deis centres, 
departaments o divisions de ho sol• licitin. 
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En el darrer any, curs 1999-2000, les activitats del Programa han estat centrades a atendre 
les necessitats de formació detectades el curs anterior i treballar dins del marc del objectius 
i línies d'actuació de] Programa. De totes les activitats dutes a terme en destaquem les 
següents: 

• Dinarnització de les act1v1tats de formació iniciades a la Divisió II amb la 
planificació de formació dirigida al professorat novell i activitats vinculades a la 
realítzació del Practicum i a l'acció tutorial del Centre. S'ha dut a terme el curs de 
postgrau Formació de professorat novell, primer curs d'aquest tipus que es realitza 
a l' estat espanyol, que ha estat molt valora t. 

Realització d'una Jornada d'impuls de la recerca, organitzada a la Divisió II. 

Donar suport a l'organització d'una actuació formativa en el camp de la 
informatica als quatre campus de la Divisió (primer trimestre del curs 1999-2000). 

Seguiment dels Projectes d'Innovació Docent-99 (Fonnació del Professorat), per 
delegació del GAIU i en estreta col· laboració amb el Director i els tecnics d'aquest 
Gabinet. 

Col· laboració en la preparació i realització del ler Congrés Internacional sobre 
"Docencia Universitaria y Innovación". El Con~rés organitzat pels ICEs de la UB, 
UAB i UPC es va dura terme dels dies 26, 27 i 28 de juny de 2000. 

Perspectives de futur 

Continuació de les activitats formatives dins la línia d' actuació del Programa de 
Formació del Professorat 

Ofertar }'experiencia pílot del curs de postgrau Formació de professorat novell a les 
divisions amb processos d'avaluació institucional avans;ats. 
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7. PREMI PAU VILA 

Durant el curs passat es va dur a terme, juntament amb la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana, la convocatoria del 13e Premi Pau Vila destinat a reconeixer les iniciatives i els 
treballs fets en l'ambit educatiu que contribueixin al coneixement i respecte del medi 
geografic i natural. 

Al llarg del curs 1999-2000 s'han rebut els originals que es presenten al Premi i s'han fet 
els treballs de selecció oportuns. El Jurat, format per Sara Blasi, Martí Boada, Marta Mata, 
Miguel Siguan, Jaume Terradas, Joan Triadú, Joan Vila Valentí i Marc Aureli Vila ha 
considerat atorgar el primer premi de la present edició al treball Reus, capital del Baix 
Camp, presentat per l'IES Joan Guinjoan de Riudoms. 

Així mateix, han rebut el reconeixement del Jurat amb la concessió de dos accessits, el 
treball Anem al Moll, del CEIP Sant Jordi de l' Ametlla de Mar i el treball Les ciencies 
socials en una escola cíclica de l 'Escola Princesa Lascaris de Casserres. 

El proppassat dia 24 de maig de 2000, a dos quarts de vuit del vespre, es va celebrar a 
l 'auditori del CERC l' acte de lliurament dels premis. 

Com en edícions precedents, l'Institut de Ciencies de l'Educació donara difusió de l'obra 
guanyadora mitjan9ant la seva publicació perdonar a coneixer la important contribució en 
el coneixement i l' educació del medí geografic i natural realitzada pels treballs 
guanyadors. 
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8. XXII SEMINARI DE LLENGÜES I EDUCACIÓ 

Els dies 26 i 27 de maig va tenir 11oc al Palau Macaya de Barcelona el XXII Seminari 
Llengües i Educació, organitzat per l'ICE en col• laboració amb l'ICE de la Universitat de 
Girona. El tema general del Seminari fou Plurilingüisme i educació: els reptes del segle 
XXI. 

Atesa la coincidencia d'aguesta convocatoria amb el vint-i-cingue aniversari de la creació 
del Seminari, es planteja com una edició commemorativa de l'efemeride i com a 
homenatge al seu creador i impulsor al llarg dels anys, el Dr. Miguel Siguan. El Seminari 
compta amb un Comite Organitzador format per Joan Perera, Marcel Pité i Maite Hurtado, 
i amb un Comite Científic presidit pel Dr. Miguel Siguan. 

S'hi presentaren un total de set ponencies, quatre de personalitats estrangeres (Tove 
Skutnabb-Kangas, Georges Lüdi, Christer Laurén i Andrée Tabouret-Keller) i tres de 
J'Estat Espanyol (Joaquim Arnau, Félix Etxeberría i Felix Martí). Van participar en les 
sessions un centenar d'especialistes (professors, investigadors, membres de les 
administracions educatives, etc.) procedents principalment de Catalunya, el País Base i el 
País Valencia, juntament amb representants d'altres comunitats autonomes de l'Estat 
Espanyol i algun de l'estranger. 

D'altra banda, nombrases personalitats i institucions van fer arribar missatges d'adhesió a 
l'acte commemoratiu i d'homenatge, al qual assistiren Josep M. Pons, Vicerector de 
Relaciones Institucionals i de Política Lingüística de la UB, Carmen Garmendia, 
Consellera de Cultura del Govern Base, i Carme-Laura Gil, Consellera d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 

Les intervencions de la convocatoria d'enguany, que tanca una etapa del Seminari i n'inicia 
una altra, en la qual es pretén aprofitar les possibilitats d'Internet per combinar activitats a 
través de la xarxa en els períodes entre seminaris ambles activitats presencials tradicionals, 
seran publicades en un volum juntament amb els índexs de totes les convocatories 
anteriors. 

67 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 
J 
J 
t 
J 
J 
J 
J 

• 
• • 
~ 

• 
• 
-~ 
• 
• 
• 
• 

Institut de Ciencies de l'Educació UB • Memoria del curs 1999-2000 

9. JORNADESICONGRESSOS 

• Com veure la TV . 
Barcelona, 8 de setembre de 1999 

• Jornades sobre Astronomia i Astrologia Medieval 
Ripoll, 16 i 17 d' octubre de 1999 

• L'espai urba. XII Trabada de Plastica 
Sant Feliu de Llobregat, 23 d'octubre de 1999 

• Jornada El Treball de Recerca al Batxillerat . 
Barcelona, 24 de novembre de 1999 

• Ensenyar ciencies: construcció de significats i comunicació multimodal ( en 
col- laboració amb el Departament de Didactica de les Ciencies Experimentals i la 
Matematica) 

Barcelona, 4 i 5 de febrer 2000 

• L'acreditació al final de l'ESO 
Barcelona, 1 O de maig de 2000 

• Plurilingüisme i educació: els reptes del seg/e XXI 
Barcelona, 26 i 27 de maig de 2000 

• 1 er Congreso Internacional "Docencia Universitaria y Innovación" 
Entitats organitzadores: ICEs de la UB, UAB i UPC. 
Barcelona, 26, 27 i 28 de juny 2000 

• Jornada sobre el treball de recerca . 
Barcelona, 29 de juny de 2000 

• II Jornades Multimedia Educatiu 
Barcelona, 5, 6 i 7 de julio! de 2000 
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10. PUBLICACIONS 

10.1. CUADERNOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EDUCACIÓN 
SECUNDARIA (ICE-UB / Horsori) 

Aquesta col- lecció es va iniciar durant el curs 1997-98 com a resposta a les noves 
necessitats de la fonnació inicial del professorat d'ensenyament secundari. Fins al moment 
actual s'han editat 15 títols en que es cobreixen les assignatures comunes i les principals 
didactiques específiques. 

Es troben en preparació; 

- Los Institutos de Educación Secundaria: organización y funcionamiento. 
Serafin Antúnez 

- Estrategias para el desarrollo de los temas transversales del currículum. 
J osep Palos (Coord) 

- Ciencia, Tecnología y Sociedad. M.A. Quintanilla/E. Aibar 

10.2. CUADERNOS DE EDUCACIÓN ( ICE-UB / Horsori). 

És la col· lecció que defineix millor la línia editorial de l'ICE durant els últims anys. Durant 
aquest curs s'han editat 

- De la estética romántica a la era del impudor. Diez lecciones de estética 
Julia Manzano 

- La acción directiva en las instituciones escolares. Análisis y propuestas. 
Serafín Antúnez. 

Arnb el llibre de Serafín Antúnez s'han completat ja 30 títols i, de comú acord amb 
l'Editorial Horsori, s'ha canviat la imatge de la col- lecció tractant de modemitzar el seu 
disseny. 

És de destacar que durant aquest curs s'han incremental notablement les vendes a 
Llatinoamerica, la qual cosa ha significat la necessitat de fer noves edicions d'alguns títols 
ja exhaurits. Sols a Mexic s'han venut més de 5000 exemplars. 

Es traben en preparació: 

- Evaluación y calidad educativa. 
Joan Mateo 

- Cine y Literatura. Literatura y cine. Relación y posibilidades didácticas. 
G. Pujals i C. Romea. 

Analizar y mejorar la acción directiva en las instituciones educativas 
Serafín Antúnez 
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10.3. MATERIALES PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (ICE-UBI GRAÓ) 

Durant el curs 1999-2000 s'ha editat: 

Nuevas tecnologías en el aula. Guía de supervivencia. 
A. Bartolomé 

Comen anys anteriors s'han fet noves edicions de diferents títols. És de remarcar que sna 
fet l'edició ! lena del títol Estrategias de lectura de la professora Isabel Solé 

Es troba en fase de preparació: 

Retos de la enseñanza de la matemáticas. Una perspectiva internacional. 
A. Bishop i d'altres. 

En la subcol · lecció en catala Materials pera la innovació educativa. Materials curriculars 
ha estat editat: 

Elements pera l 'avaluació de la junció directiva 
E. Borre] / X. Chavarria 

10.4. ALTRES PUBLICACIONS 

En la Col.lecció Seminaris3 s'han publicat, durant el primer semestre de 2000, els dos 
volums següents, corresponents als Seminaris de Llengües i Educació de1995 i 1997: 

La Educación bilingüe. Veinte años del Seminario sobre Lenguas y Educación. 
M. Signan ( coordinador) 

Les llengües a l'Educació Secundaria 
J. Perera( coordinador) 

També s'han editat: 

Que aporta i que s 'emporta la REFORMA?. 
Actas de l' XI Trobada de Plastica 

La Geología i les Ciencies de la Terra a l'ensenyament secundari a la 
universitat 
P. Busquets, M.E. Duran, l. Echebarria, M.Vilaplana( coordinadors) 

Finalment, convé fer esment que s'ha actualitzat i millorat el cataleg de publicacions de 
l'ICE i s'ha fet una edició de 2000 exemplars. 

3 ICE Universitat de Barcelona/ Horsori Editorial, Barcelona, 2000. 
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