
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 11) 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

MemOria 

del 

curs 

2000-2001 

o 

l nstitut de C iencics del' e ducació 

ti 
~ LINIVERSITAT DE BARCELONA 

G) 
Passcig de la Vall d'Hebron , 17 1 - 080 35 Barcdona 

Tel. 934 035 191 - Fax: 93-l 021 016 
http: \vww.ub.es/ ice 



• • • • • 
• • • • • • • -• • • • • • • • 
' • • • 
' ' ' • 
' ' ' ' 1 

' ' ' ' ' • 
' ' ' • 
1 

' 
' ' 
-• 

Institut de Ciencies de l'Educació UH - Memoria del curs 2000-2001 

l. INTRODUCCIÓ .......... ......... .............................. ... .. ................... ........ ........ .............. ................ 5 

2. FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÁRIA ............. 13 

3. FORMA CIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT .......................................................... 15 

3.1. SECCIONS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA I SECUNDARIA ......................... 15 
3.1.1. Programa de Llengües ........................................................................... .................... 17 
3.1.2. Programa de Matematiques ................................................................................... ... 18 
3.1.3. Programa de Ciencies Experimentals ....................... ................................................ 19 
3.1.4. Programa de Ciencies Socials ...... ............................................................................. 20 
3.1.5. Programa d'Educació Visual i Plastica ................................................ .................... 21 
3.1.6. Programa d'Educació Tecnologica ............. .............................................................. 22 
3.1.7. Programad'Educació Física .................................................................... ................. 23 
3.1.8. Programa de Llengües classiques .............................................................. ............... 23 
3.1.9. Programa de Filosofia ...................... ......................................................................... 24 
3.1.10. Programa d'Educació Musical .............................................................................. ... . 26 
3.1.11. Programa d'Educació en Valors .................................... ................................. .......... 27 
3.1.12. Programad'Acció Tutorial ....................................................................................... 29 
3.1.13. Programad'lnfonnatica ............................................................................................ 30 
3.1.14. Programa de Comunicació Audiovisual .................................................................... 30 
3.1.15. Programa d'Educació Ambiental ............................................................ .... .............. 31 
3.1. 16. Programad' Educació lntercultural .......................................................................... 31 
3.1.17. Programa de Diversitat ....................................... ...................................................... 32 
3.1.18. Programa de Formació Professional ............................ ............ ................................ 33 
3.1.19. Programad' Educació Infantil.. ................................................................................. 35 
3.1.20. Programa de Coeducacíá .......................................................................................... 37 
3.1.21. Programa de Metodología, Organització i Avaluació .............................................. 37 
3.1.22. Programa de Projectes de Treball ............................................................................. 38 
3.1.23. Programa d'Economia .............................................................................................. 39 

3.2. RESUM D' ACTIVITATS I ALUMNAT: T ABULACIÓ I GRÁFIQUES ........................ 40 
3.2.1. Llistat de Grups de Treball ................... ....................................................................... 41 
3.2.2. Per plans i programes .......................... .................................................... ................... 42 
3.2.3. Per zones i modalitats ..................... ........... .................................................................. 46 
3.2.4. Activitats per nivell educatiu ....................................................................................... 48 
3.2.5. Matriculats per modalitats .. ...................................................................... .................. 48 



lnstitut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 2000-2001 

3.3. SECCIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ........................................................... 49 
3.3.1. Les activitats que es Jan en aquesta secció ................................................................. 49 
3.3.2. El professorat que ha intervingut en les activitats ...................................................... 49 
3.3.3. L 'alumnat que ha intervingut en les activitats ............................................................ 50 
3.3.4. Altres activitats ............................................................................................................ 50 
3.3.5. Perspectives de cara alfutur ....................................................................................... 50 

3.5. PROGRAMA DE TRANSICIÓBATXILLERAT-UNIVERSITAT ................................ 51 

4. SECCIÓ D'INVESTIGACIÓ ................................................................................................ 53 

4.1. SERVE! D'ASSESSORAMENT METODOLÓGIC (SAM) ............................................. 53 

4.2. JORNADES SOBRE METODOLOGIA EN RECERCA EDUCATIVA ......................... 53 

4.3. COL-LABORACIÓ AMB L'EAPN .................................................................................. 54 

4.4. ÚS DE NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ ........ 54 

4.5. PERSPECTIVES DE FUTUR ........................................................................................... 54 

5. RECERCA: GRUPS I PROJECTES .................................................................................... 55 

5.1. RECERCA SOBRE "EL CENTRE EDUCA TIU, CONTEXT PROBLEMÁTIC PER 
AL PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDAR! OBLIGATORI. ANÁLISI 
DE LES CAUSES I ELABORACIÓ DE PROPOSTES PER PROMOURE EL CANVI 
INSTITUCIONAL I PROFESSIONAL" .......... .................................................................. 55 

5.1.1. Justificació ................................................................................. .......... ........................ 55 
5.1.2. Objectius ...................................................................................................................... 55 
5.1.3. Metodologia ................................................................................................................. 56 
5. 1 .4. Estat actual de la recerca i previsió de finalització .. .................................................. 57 

5.2. GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT: ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
MULTIMEDIA ................................................................................................................... 58 

5.2. 1. Projectes d'investigació i desenvolupament subvencionats ........................................ 59 
5.2.2. Publicacions conjuntes ................................................................................................ 60 

5.3. GRUP DE RECERCA PERA L'ESTUDI DEL REPERTORI LINGÜÍSTIC ................. 60 
5.3.1. Projectes d'investigació finanrats ............................................................................... 60 
5.3.2. Participació en xarxes tema.tiques ............................................................................... 61 
5.3.3. Participació en congressos i seminaris ....................................................................... 61 
5.3.4. Publicacions ................................................................................................................ 62 

5.4. ESTUDI SOBRE SERVEIS PERA LA INFANCIA ........................................................ 62 

5.5. ESTUDI SOBRE "LA UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ A LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORA T. 
APLICA CIÓ A L' ICE DE LA UNIVERSIT AT DE BARCELONA" ................................ 63 

5.5.1. Objectius de la seg o na fase de la recerca ................................................................... 63 
5.5.2. Treballs en curs . .......................................................................................................... 64 

5.6 GRUP DE RECERCA I FORMACIÓ EN TEMES TRANSVERSALS ............................ 65 
5.6.1. Justificació del projecte ............................................................................................... 65 
5.6.2. Objectius generals del grup ......................................................................................... 66 
5.6. 3. Activitats realitzades durant el curs 2000-2001 .......................................................... 66 

5.7. ESTUDI "APRENDRE EN XARXA. ESTUDI SOBRE LES XARXES 
D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE CATALUNYA" ........ .............. ..... .............. 67 

2 



• • • • 
• • • • • 
' • • 
' ' ' ' ' ' ' ' • • • • 
t 

• 
• 
• 

lnstitut de Ciencies de l'Educació UB - Me,ru)ria del curs 2000-2001 

5.8. ESTRATEGIES PERAL MILLORAMENT DE L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ 
D' ADULTS EN CONTEXTOS REGIONAL$ (SAEDA) ... ............................................. .. 68 

6. PROGRAMA DE FORMA CIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSIT ARI ...................... 71 

6.1. REACTIVADA LA SECCTÓ D'UNIVERSJT AT ............................................................. 71 

6.2. VERS UNA NOVA SITUACIÓ ........................................................................................ 71 

6.3. UN ESFOR<; DE COORDINACIÓ ................................................................................... 72 

6.4. ACTUACIONS ............................................. ..... ................................................................ 72 
6.4.1. Congrés Internacional sobre Docencia Universitaria i lnnovació ............................. 72 
6.4.2. Postgraus ........................................................................................ ......... .................... 72 
6.4.3. Altres activitats ............................................................................................................ 73 

6.5. UN APUNT FINAL ............................................................... ........ .................................... 75 

7. FORMA CIÓ DE PROFESSORAT D'ESCOLES D' ADULTS (CONVENI DGFA/ICE-UB). 77 

7 .1. ACTNIT ATS REALITZADES ............... .............. ........................................................... 77 

7.2. PERSPECTNES DE FUTUR ......................................................................................... .. 78 

8. PREMI PAU VILA ....... ........... ........................................... .................. .................................. 79 

9. SEMINARI LLENGÜES I EDUCA CIÓ .................. ..................... ....................................... 79 

9.1. SEMINARI LLENGÜES I EDUCACIÓ ........................................................................... 79 

9.2. III SIMPOSI LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ ........... ........................... ........... 80 

9.3. ANY EUROPEO DE LES LLENGÜES ............................................................................ 80 

10. JORNADES I CONGRESSOS .............................. .................. ............................................ 81 

11. PUBLICACIONS .................................................................................................................. 83 

11.1. CUADERNOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EDUCACIÓN 
SECUNDARIA (ICE-UB / HüRSORI) ................................................................................. 83 

11.2. CUADERNOS DE EDUCACIÓN ( ICE-UB / HüRSORI) ............................................... 83 

11.3. MATERIALES PARA LA INNOVACIÓN EDUCATN A (ICE-UB/ GRAÓ) .............. 84 

11.4. ALTRES PUBLICACIONS .............................. ........................................................ ....... 84 

3 



lnstitut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 2000-2001 

4 



' ' • • 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 
1 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' 
' ' ' 
' ' -' • 
' ' ' 

lnstitut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 2000-2001 

l. INTRODUCCIÓ 

Com cada any s'escau de donar compte de ]'activitat desenvolupada per l'ICE al llarg del 
curs 2000-2001. Són moltes les pagines que podríem omplir si volguéssim recollir 
detalladament tates les activitats fetes; pero, parodiant a B. Franklin, procurarem escriure 
poc ja que el que realment interessa és obrar molt i amb sentit. Aquesta obra és la que 
després es presentara, encara que molt resumida, per part dels qui han coordinat durant 
aquest curs les distintes seccions i activitats desenvolupades. 

A l'inici d'aquesta memoria hem de situar-nos temporalment dotze mesos enrera per 
recordar, i oblidar definitivament, la difícil situació que en e) mes de juliol es va presentar 
per la reducció de dues comissions de servei del Departament d'Ensenyament. Era 
evident la necessitat que en teníem ates el volum de treball existent i pel bon 
funcionament de l'ICE en uns moments gens facils per qui exercia i continua exercint la 
direcció d' aquesta institució. Superades les calors de l' estiu, el Departament 
d'Ensenyament va accedir a la proposta transaccional que mesos abans li varem plantejar 
i es va poder reconduir la situació, no sense renúncies perla nostra part. 

Si, com es diu, és de gent com cal ser agra'its, nosaltres estem en aquest parany i, des 
d'aquesta íntroducció, volem agrair la reconsideració feta pel Departament 
d'Ensenyament al voltant de les cornissions de servei en aquell moment i molt 
especialment aquest any, perque coneíxer-ne ja al mes de man; la renovació ens permet, a 
nosaltres institucionalment i als professors comissionats en particular, mirar i planificar el 
proper curs amb més tranquil-litat i racionalitat, sense improvisacions de darrera hora. 

Després de tot les relacions, la comunicació i la col-laboració amb el Departament 
continuen sent, i desitgem que siguin, fluides , positives i enriquidores pel bé de tota la 
comunitat educativa.Perla nostra part existeix aquesta decidida voluntat de col-laboració 
al voltant de la formació pe1manent, dels seus continguts, distribució i organització, tot i 
que en algunes ocasions ens agradaria ser més escoltats i poder-hi participar més 
acti vament. 
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Després de produ1da la reelecció com a Director de l'ICE a finals del mes de novembre i 
prendre possessió del carrec el 18 de gener del 2001 es va procedir a renovar la confiarn;a 
a les mateixes persones de l' equip de direcció i deis diferents caps de les seccions. Així 
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'Universitat: Salvador Carrasco Calvo 

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 Fité Argerich 

Cap de la Secció d'lnvestigació: Teresa Anguera Argilaga 

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

Els objectius fonamentals que figuraven en la "proposta electoral" i que estem ja 
perseguint amb tenacitat i il-lusió són els següents: 

1. Potenciar la Secció d'Universitat per consolidar-la i definir les seves funcions dins 
de !'organigrama de la Universitat de Barcelona. 

2. Optimizar les relacions amb el Departament d'Ensenyament. 

3. Afrontar nous compromisos de formació amb el Departament de Benestar Social, 
per a la formació de forrnadors d' adults, i també amb l' Área d'Educació de la 
Diputació de Barcelona. 

4. Augmentar el contacte i la presencia de totes les Divisíons a I' ICE i ampliar la 
col-laboració amb els Departaments de la Divisió V, enfortint-hi la relació. 

5. Expandir les activitats de col-laboració amb America Llatina. 

6. Intensificar la col-laboració amb els ICEs de la UAB, de la UPC i els d'altres 
universitats catalanes, així com amb altres institucions educatives. 

7. Col-laborar de forma més estreta amb el Centre de Formació de Sants. 

8. Obrir nous serveis d'assessorament per a donar resposta a les necessitats 
detectades dins de l'ambit educatiu. 

9. I altres objectius relatius a la gestió (simplificació de processos administratius) i 
de defensa dels interessos del PAS. 

Per dur a terme 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 1'ICE en tots els contextos educatius als quals 
es fa referencia al Uarg de la memoria, hem comptat també amb les adscripcions deis 
professors/es Otília Defis Peix i Maite Colén Riau, del Departament de Didactica i 
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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, del 
Departament de Lingüística. Cal agrair-los la seva feina i dedicació. 

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 troben en comissió 
de serveis. Enguany hem comptat amb la dedicació competen! i qualificada de vuit 
professionals d'aquests últims, per tal de coordinar i desplegar les activitats de Fonnació 
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. Els tres professionals restants (fins a 
arribar als vuit que durant aquest curs estan en comissió de serveis) han estat ja nomenats 
ates que estan encarregats de la Direcció adjunta de !' ICE, de la Secció d'Ensenyament 
Secundari i la Secció de Normalització Lingüística. 

Un fet rellevant d'aquest curs és l'aprovació per part del Consell de la Divisió V del 20 
d'abril del nou reglament de !'ICE, ampliament debatut i consensuat pel Consel1 de 
Direcció de l'ICE en el qua] estan representades totes les seves instancies institucionals. 
Ens plau comunicar que finalment ha estat aprovat per la Junta de Govern de la 
Universitat del dia 11 de juliol. De manera telegrafica volem ressaltar el que és més 
novedós i interessant: la presencia institucional del' equip rectoral i de tates les Divisions 
de la Universitat en el Consell de Direcció de ]'ICE. Així es posa de manifest la nostra 
voluntat d'uns més grans nivells de presencia i participació de tota la comunitat 
universitaria en les línies d'actuació i activitats de l'Institut. I diem més grans perque 
efectivament la participació de Departaments i Divisions, Facultats i Centres s'havia 
incremental de manera significativa en els darrers anys. 

Decidits a potenciar la Secció d'Universitat, silenciada durant uns anys, per entornar -
com ja hem posat de manifest- les competencies de formació inicial del professorat novell 
i la formació permanent de tots el professors de la nostra Universitat. Per donar 
rellevancia a la secció varem propasar al Rector que el Dr. Salvador Carrasco fos 
nomenat Cap de l'esmentada Secció, el qual ja exercia des de l'ICE la coordinació del 
Programa de Formació del professorat impulsat des del Vicerrectorat de Docencia i el 
GAIU, i hem expressat aquesta decidida voluntat assignant recursos personals, incloses 
partides pressupostaries procedents d' altres ingressos i conceptes de l'ICE. ja que no ha 
existit ni concepte ni partida pressupostmia específica per aquesta comesa en els 
pressupostos generals de la Universitat (fet que esperem que sigui subsanat per !'actual 
equip rectoral en els pressupostos de l'any 2001). 

Relacionat amb la formació del professorat universitari cal fer esment a la relació, cada 
vegada mes estreta i de col-laboració, entre els ICEs de la UB, la UAB i la UPC; 
col-1aboració en organització de cursos, de la jornada de formació d'experts, i els inicis de 
la preparació del II Congrés Internacional de Docencia i Innovació Universitaria que es 
portara a terme al juny del 2002; la secretaria es trabara ubicada a l'ICE de la nostra 
Universitat, la qua! cosa requerira de més esfor9os i dedicació. 
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De la Secció d'lnvestigació destaquem que ja fa quasi dos anys des de la posada en 
marxa del Servei d' Assessorament Metodologic (SAM) ambla finalitat d'oferir un servei 
necessari i útil per a la cornunitat universitaria i per a totes les demandes institucionals i 
personals relatives a les qüestions metodologiques en investigació educativa, psicologica 
i social. Els resultats són bons. La demanda creix de mica en mica, pero potser no tan 
rapid com nosaltres sospitavem, donades las necessitats que havíem detectat. S'ha 
ampliat la prestació de serveis. Hem intensificat les campanyes de difusió de la seva 
existencia i prestacions. L'lnstitut de la Infancia i Món Urba ]'ha pres com servei de 
referencia per resoldre les necessitats metodologiques de les investigacions que porta a 
tenne. Han col·laborat amb el servei els professors Margarita Bartolorné i Antoni Sans 
(del Departament de Metodes d'lnvestigació i Diagnostic en Educació), Montse Freixa i 
Ángel Blanco (del Departament de Metodologia de les Ciencies del Comportarnent), 
Liliana Tolchinski Landsman (professora del Departament de Lingüística) i la mateixa 
cap de la Secció, la Dra. M. Teresa Anguera Argilaga. A tots el nostre agra'iment per la 
seva dedicació i professionalitat. 

Ja fa molts anys que el nostre ICE irnparteix el CAP, en catorze especialitats diferents i 
amb un número d'alumnes important. Hem procurat, un any més, desenvolupar-lo amb 
dignitat a l'espera que sigui substitui:t pel CQP que assumira la Facultat de Formació del 
Professorat. Fa molts anys que és l'últim any d'impartició i esta anunciat que aquest sigui 
el darrer (sera veritat?). Són encara moltes les dificultats en el disseny i implantació 
definitiva del CQP i el suport necessari, així com la delimitació de competencies entre 
Conselleries i d' aquestes amb les Universitats, com tarnbé la distribució d'especialitats 
entre elles mateixes. Encara que la impartició dels nous CQPs no sigui competencia de 
l'ICE dins de la UB, volem fer pales que no ens agradaría que el fet de no iniciar-los 
encara, per ser massa puritans i mínimament coherents (per considerar las formules 
emprades fins ara poc adients), deixés a la nostra universitat fora de joc. Des d' aquestes 
línies, i recolzats per !'experiencia i infrastructura de molts anys en la realització del 
CAP, oferim la possibilitat de col•laboració en l'organització i la gestió dels futurs CQP. 
De fet aquesta ja s'ha iniciat amb la participació del nostre Coordinador del CAP Josep 
Mª Gutiérrez a qui agra'im la seva preocupació i dedicació a aquesta tasca durant uns 
quants d'anys. 

També han fonnat part del paisatge de l'ICE els professors José Luis Rodríguez Illera 
(del Departament de Teoria i Historia de la Divisió V) i Jaume Suau Puig (del 
Departament d'Historia Contemporania de la Divisió I) que porten la coordinació del 
Programa de Tecnologies aplicades a l'Educació i l'Aprenentatge Multimedia (TEAM). 

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, Lídia Daza, 
Merce Espanya , J. José González, Mª Victoria Martín, Raúl Muñoz, Elisa Rosado i Oiga 
Herrero (aquesta darrera fins al mes de desembre del 2000). També, assignats a altres 
serveis de la Universitat pero adscrites a ]'ICE conjunturalment, han estat becaries les 
següents persones: Marco Gil, Esther Gil, Merce Noguer i Eva Tomás. 

Per ta] de donar resposta a les abundants necessitats informatiques de l'ICE hern comptat 
arnb els tecnics Manuel Becerra i Francesc Martí. Paco Pérez ens ha donar un 
incalculable suport en l' elaboració i mantenirnent de la WEB de l'ICE. 
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Les múltiples i variades activitats educatives que l'ICE ha pogut desenvolupar durant el 
curs 2000-2001 no haurien estat possibles sense el qualificat suport administratiu d'un 
grup de persones que volem esrnentar i agrair-los molt sincerament la seva dedicació, 
professionalitat 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, Koldo Ramos, Cristina Rojas, A.ngels Segura i Isabel 
Torras. 

Des de aquestes pagines volern expressar el nostre agra'irnent a la tasca desenvolupada per 
la Isabel Torras al llarg de mo1ts anys. La seva feina ha estat una feina ben feta, amb 
silenci i dedicació. El seu desplac;ament al Departament de Didactica i Organització 
Educatives ens ha suposat una perdua molt important a la secció economica de l'ICE. 
També volern, corn ja vam expressar personalment en el seu dia, agrair la tasca feta perla 
Ma. José Muñoz. 

Volem expressar tarnbé, com ja ho varem fer els cursos anteriors, el nostre agraYrnent a 
tots els col-laboradors amb els quals l'ICE pot cornptar per dur a terme les diferents 
activitats: coordinadors i professors del CAP i de Normalització Lingüística, formadors 
dels cursos del Programa de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament, del s 
cursos d'iniciativa de l' ICE, seminaris, assessorarnents, investigadors i els nombrosos 
centres educatius amb els quals necessariament hem hagut d'estar en contacte per poder 
portar a terme tot aixo. AgraYment que també volern fer anibar a tates aquelles 
institucions que han confiat en la nostra capacitat i en la qualitat de la nostra feina i ens 
han encomanat tasques docents, d'assessorament i d'investigació. 

Tots han contribui't 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 i 
formulades per diferents instancies de la societat catalana. 

Ha estat estreta i fructífera (esperant ho sigui més de cara al futur) la col -laboració ambla 
Conselleria de Benestar Social i més concretament ambla Direcció General de Fo1mació 
d' Adults; amb les arees d'Educació i Cultura de la Diputació de Barcelona i les arees 
educatives de I ' 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 d'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.) amb les quals hem signat 
importants convenís de col-laboració. 

L'ICE ha estat un espai de portes obertes per a grups de consulta d'universitats Sud
americanes de Mexic, Argentina, Xile, Vene~uela, etc. interessats per la nostra tasca, 
organització i funcionament. 

La col-laboració amb els departaments de la Divisió V en tasques formatives, programes i 
investigació s'ha anat intensificant i desitgem que s'intensifiqui encara més. 
Col-laboració també, més important que en anys precedents, ambla resta de divisions de 
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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 ambles Divisions i les Facultats que les integren. També volem destacar la 
col-laboració amb el Centre de Formació de Sants, amb e] qua! esperem i desitgem 
mantenir una relació molt més estreta de cara al futur. Estem satisfets del treball fet entre 
tots. 

Volern fer esment també a algunes accions puntuals que expressen la voluntat de servei 
de l'ICE envers la comunitat educativa: 

1. La secció de publicacions, coordinada amb total encert pel director adjunt Iñaki 
Echebarría, ha posat a disposició dels professionals diferents títols, alguns d'ells 
amb continguts de molta actualitat. De fet hem realitzat importants inversions 
per incidir, mitjarn;;:ant aquestes publicacions, en els professionals de 
l'educació ... i, a través d'ells, en la població en procés de formació. 

2. Hem col-laborat amb L'OSMA en una publicació conjunta de] maxim interes 
per la seguretat dels laboratoris, publicació que ja esta també penjada i 
disponible pera tothom a la Web del nostre ICE. 

3. Hem convocat el XIV Premi Pau Vila. Aquest fet ens dóna peu per mostrar el 
nostre condal per la mort recent d'un entranyable i privilegiat col-laborador en 
el jurat d'aquest premi durant molts anys com ho ha estat el fill de Pau Vila: 
Marc Aureli Vila. Des d' aquestes pagines volem reconeixer les se ves 
aportacions intel-lectuals, polítiques i humanes i l'estreta col-laboració 
mantinguda amb l'ICE de la Universitat de Barcelona 

4. Convocarem molt aviat el I Premi d'Investigació Educativa Xavier Gil en 
record de la seva memoria i per impulsar la mancarn;;:a de recerca en aquest 
ambit. 

5. La realització de Jomades ha estat de nou la tonica general de diferents 
moments al llarg del curs, totes elles amb un gran exit de participació: les III 
Jornades de música (música i mitjans de comunicació), la XIII Trobada de 
Plastica (Art i matematiques), la Jornada sobre Joventut, valors i voluntariat, 
les JI Jornades d'Educació Infantil, les III Jornades de Multimedia Educatiu, 
amb la col-laboració de Barcelona Activa ... En totes hi han participat ponents 
de prestigi. 

6. Després de diverses converses hem adquirit el compromís d'editar 
conjuntament amb l'ICE de la Universitat Autónoma de Barcelona la Revista de 
Didactica de les Ciencies Socials. 

7. Hem fet esfor~os importants en la informatització permanent de l'ICE i la 
coordinació amb les bases de dades del Departament d'Ensenyament, dels 
formadors i dels serveis administratius i gestors de l'ICE. 

Com es pot veure a les pagines següents estem en definitiva cobrint amb molla 
suficiencia els objectius signats al Contracte Programa de la nostra Universitat. 

Pero totes aquestes fites no són res important si les comparem amb el dolor que ens ha 
causal la inesperada mort del nostre Rector, el Dr. Antoni Caparrós, arnb qui ens unia una 
relació professional i personal mo]t estreta. Des d' aquestes pagines li volem agrair la seva 
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dedicació a la Universitat i la seva cordial relació personal que han fet possible una 
universitat més humanitzada tal com li deiem en un escrit que li vam remetre una setmana 
abans de la seva mort. El seu taranna i la seva entrega és i sera per a molts de nosaltres un 
model de comportament. 

I per concloure la pretesa "breu introducció" voldria assenyalar que qui '•dirigeix" 
aquesta institució esta especialment satisfet del treball realitzat per l'equip de clirecció i 
de tots els professionals que són "habituals" a 1' ICE. Les especials circumstancies 
personals relacionades amb la salut mal mesa del qui dirigeix aquesta institucíó l' han 
oblígat a absencies periodiques de l'espai físic de l'Institut al llarg del curs, pero amb 
presencia psicológica i telefonica gairebé permanent. Mai millor ocasió per recórrer a R. 
Argullol , el qual, en la seva obra El cazador de instancias assenyala que "la enfermedad 
(i en el nostre cas va ser molt seriosa) es la protesta del caos contra nuestros sueños de 
armonía". Aquestes absencies han posat de manifest el que en d' al tres documents intems 
ja he transmes als membres de I'ICE: la valua professional i personal de tots ells. Des 
d'aquí els voldria agrair molt sincerament la seva dedicació, entrega i il-lusió, les quals 
han fet possible que els mariners fossin els autentics patrons d'aquesta barca que és 
l'ICE. 

Tenim la forma voluntat que els nostres serveis en els diferents nivells educatius siguin 
promotors d'una educació integral de les persones perque no hagim d 'apropiar-nos de les 
<lites de B . Shaw (siendo niño debí abandonar mi educación para ir a la escuela) o de 
Mark Twain (nunca he permitido que la escuela entorpeciera mi educación) com si els 
espais reglats educatius fossin no solament aliens sinó també contraproduents a 
l'educació integral (intel·lectual, social, emocional) dels educands en tots els nivells 
educatius. 

Donem pas, dones, a tots aquells que han fet possible una vegada més I'acompliment deis 
objectius de l'ICE durant el curs 2000-2001 

Barcelona, juliol de 2001 
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2. FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ 
SECUNDARIA 

Un any més, tenint en compte la peculiar situació de transició del curs del CAP, aquesta 
secció ha continuar la línia d'adequació i millora de la Formació Inicial del Professorat 
d'Educació Secundaria, a través deis cursos per a 1'obtenció del Certificar d' Aptitud 
Pedagogica (CAP). El seu objectiu prioritari ha estat completar la formació deis llicenciats i 
de l'alumnat d'últim curs de carrera en els aspectes relacionats amb el procés 
d'ensenyament-aprenentatge i amb el domini de les tecniques i estrategies didactiques de la 
seva a.rea i especialitat. 

Aquestes línies d'adequació i millora s'han central en els aspectes següents: 

1. Oferir un bon servei en els aspectes logístics i administratius del curs: aules, 
transport, informació (pagina Web), matriculació, certificacions i nomines. 

2. Coordinar de forma adequada 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 deis 
centres de secundaria, dels diferents organs de gestió i pedagogics, de les seves 
funcions i responsabilitats. 

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

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

6. Continuar la col-laboració amb altres arees relacionades amb la formació del 
professorat a través de diverses publicacions, informes, intercanvis amb altres ICEs i 
Institucions, etc. 

7. Continuar oferint el Curs de Formació Inicial del Professorat de Secundaria pera 
lEnsenyament de les Arts Pliistiques. Aquest curs amb caracter alternatiu al CAP, 
esta organitzat conjuntament pel Departament d'Expressió Plastica de la Facultat de 
Belles Arts i l'ICE, i la seva pretensió és dissenyar i introduir dintre del currículum 
d'estudis universitaris un pla de fmmació 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 co]-laboració i participació en les tasques d'informació i 
assessorament del nou curs el Títol Professional d'Especialització Didiictica. En 
aquest sentit l'ICE ha mantingut contactes i ha ofert el seu ajut i suport a persones 
i departaments de la nostra universitat, interessades en iniciar la experimentació 
del nou CQP. Iñaki Echebarria, com director adjunt de l'ICE va assistir a la reunió 
convocada per l'Institut de Formació del Professorat del MEC a l'ICE d'Alcalá de 
Henares i on es va tractar de perfilar els cuniculums del CQP. 
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Un breu resum del que ha estat el curs del CAP 2000/01 en fundó de les especialitats, 
nombre d'alumnat i professorat, és el següent: 

GRUPS PROFESSORA T 

MATERIES ALUMNAT Dissab. Dll-Dc Teoria Tutors/es 

ALEMANY 34 1 - 2 7 

ANGLES 84 2 6 18 

CASTELLA. 140 3 1 7 30 

CATALA. 84 2 1 4 18 

CIENCIES 69 2 - 5 23 

CLA.SSIQUES 17 1 - 4 6 

DIBUIX 21 - 1 3 5 

ECONOMIQUES 23 - 1 4 6 

FILOSOF1A 157 4 1 12 31 

FÍSICA/QUÍMICA 40 2 - 5 10 

FRANCES 13 1 - 4 4 

HISTORIA 381 8 3 14 80 

INEF 246 2 l 14 20 

MATEMA.TIQUES 72 2 - 9 24 

TOTALS 1.381 30 9 84 2JO 

Tal comes pot apreciar, s'ha prodtiit una reducció d'alumnat matriculat al CAP respecte al 
curs anterior (de l. 431 hem passat a 1.381), continuant els descens progressiu que s'havia 
aturat 1 'any passat. Les raons d'aquest descens de matrícula són di verses i complexes, pero 
evidentment una de les principals és la restricció de places per a professorat d'ensenyament 
secundari que s'ha experimental en els darrers anys. 

Respecte a 1'avaluació del curs els criteris prioritaris han estat 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. 

En funció d'aquest criteris es podría concloure que, malgrat la seva situació de transició, el 
curs del CAP ha assolit els objectius previstos amb normalitat i eficacia. 

Finalment, i com cada any, 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 Faculta! de 
Pedagogia), de les Facultats de Psicología i de 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 inf01matic per 
portar a terme les tasques de formació inicial 
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3. FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 

3.1. SECCIONS D'EDUlílCIÓ INFANTIL, PRIMARIA l SECUNDARIA 

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 
acti vitats de formació del professorat no uni versitari deis setze plans de formació de zona. 
de la província de Barcelona, que es detallen a continuació: 

• 

• 

• 
• 

A.MBIT D'INFLUÉNCTA DE L'ICE DE LA l.JB 

ALS PLANS DE FORMACIÓ DE ZONA 
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• 
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A la ciutat de Barcelona, els plans de formació organitzats per l' ICE corresponen als deis 
ambits deis CRP rnarcats en vermell. 
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Des de les esmentades seccions s'han desenvolupat també diversos programes de 
formació de formadors, i, en general, s'han organitzat totes les accions pertinents per 
donar resposta a les necessitats formatives que planteja el professorat dels nivells 
educatius d'infantil, primaria i secundaria en relació a la tematica concretada en el marc 
del bloc B (millora de la practica docent) del II 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 dels nous batxillerats, que han comportat 
l' aparició de noves necessitats formatives. En concret, per al batxillerat d'humanitáts 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 
medi ambient, s'han dissenyat diverses accions formatives. 

Durant aquest curs academic només s'ha desenvolupat un tipus de modul, els 
d' Aprofundiment, cursos relacionats amb les tema.tiques esmentades anteriorment, pero 
adre¡;ats 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 acollida i participació han estat les 
conferencies d' Actualització de continguts curriculars per al professorat de batxillerat 
LOGSE que s'han realitzat, amb coordinació amb el responsable de les PAAUs, en 
diverses materies i, el curs realitzat conjuntament amb el MACBA sobre art i cultura 
contemporanies. 

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 i 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 
formació que ofereix l'Institut: 

és l' encarregat de seleccionar i formar grups estables de formadors i formadores 
en les diferents tema.tiques, 

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 !'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 
L 'Hivern), 

• 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 I' avaluació de les activitats fetes, 
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• 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, metodologia, avaluació, i temes emergents en el procés de 
formació del professorat dels diferents nivells educatius. Les accions formatives han anat 
encaminades, prioritariament, a l' actualització de coneixements, l' intercan vi 
d'experiencies pedagogiques, a I'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, i s 'han definit els 
indicadors pera l'avaluació de les diferents modalitats de formació . 

Encara que s'han realitzat activitats de les diferents modalitats de formació (cursos, 
seminaris, grups de treball, assessoraments a centres educatius, conferencies, trobades i 
jornades pedagogiques .... ), continua destacant 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 
perles seccions de fonnació de l' ICE durant l' actual curs. 

3.1.1. Programa de Llengües 

Durant el mes de setembre van tenir lloc els cursos de T ARDOR, en els quals el programa 
de llengües va aferir un "curs-taller de EFL games". ( Taller de jocs a l'aula d'angles ), 
dirigít al professorat de llengües estrangeres d'angles, així com també un curs adre9at al 
professorat de llengua catalana: "La llengua catalana a través del rock", i un altre 
adre9at al professorat de llengua castellana: "Crédito de modalidad: literatura e::ipañola " . 
Del 18 d'octubre al 28 d'abril es va realitzar un curs adrec_;:at al professorat de llengües 
classiques i ciencies socials: "La Catalunya Romana desconeguda III" . 

Des del 9 d' octubre i fins al 15 de gener es va oferta un assessorament didactic virtual 
d'angles adrec_;:at al professorat de secundaria en actiu amb prioritat del professorat de 
zones rurals . 

Adrec_;:at al professorat de batxillerat, especialment pensat per impartir les assignatures de 
literatura catalana, literatura castellana i literatura universal s 'ha realitzat un curs 
anomenat "Estrategies de la lectura V: la novel.la moderna. El realisme" . 

Del 1 O de novembre i fins al 30 de marc_;: va tenir lloc el curs "Innovació i tradició a 
l 'ensenyament del grec i el !latí a la secundaria i al batxillerat" . 

17 



Institut de Ciencies de l'Educació VB - Memoria del curs 2000-2001 

Del 28 de febrer al 25 d 'abril es va realitzar el "COL-LOQUI: Converses amb Albert 
Jané" a l 'Ateneu Barcelones adre'rat al professorat de secundaria obligatoria i 
postobligatoria de l' a.rea de llengua catalana. 

El mes de mar'r el Programa de Visual i Plastica va iniciar una col-laboració amb el 
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Fruit d'aquesta col-laboració es va organitzar el curs 
''T'envio aquest vermell cadmi" a partir de l'exposició temporal del mateix titol, impartit 
per Marta Berrocal. En la organització d'aquest curs hi va participar el Programa de 
Llengua, ja que l'exposició reflectia el treball literari i plastic de John Berger i John 
Christie. 

Aquesta activitat es va adre'rar al professorat d'Educació Visual i Plastica i de Llengua i 
Literatura d'educació infantil, primaria i secundaria. La matrícula d'aquest curs va ser un 
exit, i es van haver de fer dues edicions. 

Durant aquest curs s'ha fet el seguiment de dos grups de treball un sobre Lectura i 
escriptura a l'escola i un altre sobre Lectures de museu. 

Perspectiva de futur 

El grup de llengües de secundaria ens hem anat trobant durant el curs per fer un 
seguiment de les activitats en curs i per dissenyar noves propostes de formació del 
professorat de secundaria de cara al curs 2001/2002. Part d' aquestes noves propostes 
seguiran la línia deis Col-loquis iniciada el curs 1998/99. Comenc;arem una serie de 
cursos en col-laboració amb alguns museus de Barcelona i amb l'lnstitut del Teatre. Pel 
que fa a 1' angles s' esta treballant per poder oferir cursos de metodología d' angles 
primerenc. Tarnbé estem treballant en el disseny d'una pagina web del programa, en les 
properes Jomades de Sitges i en un cursa distancia de Llengua Catalana en col-laboració 
amb l'ICE de la Universitat de Mallorca. 

3.1.2. Programa de Matematiques 

El Programa de Materna.tiques ha col-laborat arnb la Federació d'Entitats per a 
l 'Ensenyament de les Materna.tiques a Catalunya (FEEMCA T) en la organització de 
l'activitat "FEM MATEMÁTIQUES" adrei;;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 
problemes per alumnat de 6e curs de Primaria, ler cursi 2n curs d'ESO perla próxima 
convocatoria de l'Olímpíada Nacional de Materna.tiques. 

Els grups de treba11 de materna.tiques continuen una serie de treballs de recerca al voltant 
de temes de rnulticulturalisme i matematiques tanta nivell de l'Educació Secundaria com 
Primaria i Infantil. 

S'ha consolidat el grup d'Historia de les Materna.tiques amb l'objectiu de redactar un llibre 
de cara a la col-lecció MIE-GRAÓ sobre l'ús de la historia de les matematiques a l'aula. 
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Hem col-laborat en la primera Pira de les Materna.tiques, celebrada el 22 de man;, ambles 
escoles de la Vila Olímpica (Sant Martí) amb participació de 71 professors i professores 
amb activitats per pares, nens í professionals de l'ensenyament. 

En col-laboració amb CASIO i l'ABEAM hem organitzat dos cursos sobre calculadores 
grafiques amb participació de 43 professors i professores d'Educació Secundaria. 

De cara al proper curs tením la intenció de constituir un grup estable de professors i 
professores d'Educació Primaria perla millora de l'ensenyament de les matematiques en 
aquesta etapa educativa ja que som conscients de que la major part del professorat 
interessat en desenvolupar materials didactícs i integrar les noves tecnologies són 
materna.tics i treballen als centres de Secundaria. 

Un altre objectiu per al proper curs és l'organització d'unes Jornades sobre la Resolució 
de Problemes a nivell d'Infantil, Primaria i Secundaria amb la intenció de reflexionar 
sobre les estrategies d'ensenyament i aprenentatge d'aquest topic curricular i clarificar el 
discurs dels formadors i formadores que treballen amb nosaltres. 

3.1.3. Programa de Cfüncies Experimentals 

Aquest programa ha desenvolupat, durant aquest curs, com a fets més 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 ' avaluacíó i metodología, sobretot en relació als moduls d'aprofundiment en 
Ciencíes de la terra í del medí ambient. 

• Relacionat amb la tematica anterior s'han prioritzat grups de treball per 
l'elaboració de recursos i materials. 

S'han realitzat moduls d'aprofundiment per treballar la materia del Batxillerat 
"Ciencies de la Terra i el Medí", que s'han concretat en 3 cursos: "La cartografia 
tematica com a eina per l'ensenyament de les Ciencies de la Terra i del medi 
ambient", i "Ciencies de la terra i el Medí Ambient: exemples de la realitat 
geoambiental de Catalunya. El treball de camp II (2) 

Els grups de treball han continuat elaborant materials per al Batxillerat Científic: 
"La Física peral Batxillerat", "La Biotecnología", "Les Ciencíes de la Terra i del 
Medí Ambient: recursos practics", "Les Ciencies de la Terra í del Medi Ambient : 
un projecte virtual", "La Biologia al batxillerat: procediments a treballar" i un 
seminari permanent "D'innovació i Recerca en Didactica de les CCEE. 

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 peral professorat de Batxillerat LOGSE 
dissenyat conjuntament amb el coordinador de les PAAUs, les conferencies que 
s'han impartit són: "El Risc d'allaus", "La gestió avarn;ada de la xarxa de 
clavegueram de Barcelona perla millora del risc d'inundació i de la qualitat de les 
aigües", "Risc d'inestabilitats gravitatories a Catalunya", i "Rísc sísmic a 
Catalunya: mesures preventives" 
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• S'ha continuat la relació amb el departament de Didactica de les Ciencies 
Experimentals i les Materna.tiques i hem col-laboral en l'organització de diverses 
activitats de formació permanent .. 
En la Tardar es va realitzar un curs sobre l'electricitat a l'ESO i en els cursos 
d'hivern el curs "Taller sobre el treball de recerca " 

Perspectives de futur 

El programa de Ciencies Experimentals, continuara desenvolupant les tema.tiques 
relacionades amb els nous Batxillerats, especialment en les noves materies. 

S'iniciara un seminari permanent amb la tematica "Els processos comunicatius en la 
construcció de significats científics a les classes de Ciencies i Materna.tiques. 

Es realitzara una traducció /adaptació del projecte Salter' s de Física. 

Es programaran un conjunt de moduls virtuals d'aprofundiment de Ciencies de la 
Terra i del Medi Ambient, sota el títol "Sostenibilitat o gestió racional dels recursos" 
en el que s'inclouran 6 apartats, prenent com a referencia el programa de 
l' as signatura. 

Es fomentaran grups de treball de primaria d'innovació i creació de recursos. 

S'iniciara el disseny d 'una pagina web del programa. 

Altres aspectes prioritaris seran: 

Analitzar i dissenyar estrategies perla utilització de recursos extraescolars . 

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

Fomentar els grups de treballa través d ' intemet. 

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 e)s darrers cursos. Hi ha hagut una variació en l'equip que coordina 
el programa, jaque la responsable de l'ICE ha passat a ser Carme Albaladejo. 

Aquest programa ha desenvolupat, durant aquest curs, com a fets més destacables, les 

següents tasques: 

S'ha continuat la col-laboració amb el MACEA, realitzant el curs "Modernitats. 
Curs d 'art i cultura contemporanies ". 

En la Tardor es va realitzar un curs sobre "El treball de recerca des de l' area de 
Cíencies Socials" i en ]'oferta d'Hivern es van realitzar els cursos"L'art cata/a i 
les concepcions internacionals" i "Credits de síntesi. Una eina per la 
g lobalització de l 'aprenentatge ". 

• Amb referencia als grups de treba11, tal com es va anunciar l'any anterior, s'han 
iniciat dues línies, una relacionada amb la materia de modalitat de Geografía al 
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batxillerat amb l'elaboració de treballs com "Transposició didactica de l ' actualitat 
social i economica per l 'ensenyament de la geografía" i l'altre relacionada amb 
"L' Internet com a eina didactica per 1 'ensenyament de la geografía" . 

S ' ha iniciat un grup de treball per dissenyar la "Formació de formadors en 
Ciencies Socials: intemet" . 

S'ha realitzat la presentació d'un CD rom sobre "Viure en un castel! de la 
frontera. Passeig virtual pels seg/es XI i XII" . 

Perspectives de futur 

Continuar oferint mares de reflexió i debat per al professorat de secundaria de l' a.rea 
en la línia de les taules rodones i xerrades-col-loqui . 

Seguir impulsant el desenvolupament de treballs sobre coneixement del medí local a 
partir de grups de trebal1 i assessoraments als centres que ho demanin . 

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

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

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

Iniciar el treball mltJ arn;ant la creació d'un grup "Relació arxiu-escola" per 
posteriorment realitzar unes jomades amb aquesta tematica. 

Iniciar el disseny de la pagina web del programa. 

Fomentar la creació d 'un seminari permanent on el professorat de Ciencies Socials es 
trobi i pugui intercanviar experiencies, recursos, innovacíons, etc. 

Iniciar la recerca i la innovació en la utilització de les tecnologies en la utilització de 
les Ciencies Socials. 

3.1.5. Programa d'Educació Visual i Plastica 

El dia 7 de setembre de 2000 es va celebrar al Pati Manning de Barcelona la XIII Trobada 
de Plastica adre~ada al professorat de secundaria. El tema central d'aquesta Trobada ha 
estat "L'art i les matematiques". 

Al llarg del curs 2000-2001 s'ha preparat de la catorzena Trobada adre~ades professorat 
d'infantil i primaria, que tindran coma tema central "L'art, generador d'aprenentatges". 

Durant el curs s'han celebrat set reunions amb la finalitat de coordinar les tasques de 
fonnació i les d' autoformació dels propis formadors. 

El mes de novembre del 2000 es va dur a terme el cicle de conferencies "L 'artista i la 
seva obra", centrades en explicar el procés creatiu de tres artistes, Benedetta Tagliabue, 
Sergi Aguilar i Guinovart. En aquest cicle de conferencies es va comptar amb la 
col-laboració del Sr. Amau Puig, que va coordinar el cicle i el va inaugurar i cloure. 
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El mes de marc; es va iniciar la col•laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
Fruit d' aquesta col•laboració es va organitzar el curs "T'envio aquest vermell cadmi" a 
partir de l' exposició temporal del mateix títol, impartit per Marta Ben-ocal. En la 
organització d 'aquest curs també ha participat el Programa de Llengua del nostre ICE, ja 
que 1 'exposició reflectia el treball literari i plastic de John Berger i John Christie. Aquesta 
activitat es va adrec;ar al professorat d'Educació Visual i Plastica i de Llengua i Literatura 
d' educació infantil, primaria i secundaria. La matrícula d ' aquest curs va ser un exit, i es 
van haver de fer dues edícions. 

Durant aquest curs han finalitzat els treballs del seminari Transició Batxillerat -
Universítat de Belles Arts. S'ha redactat un document amb les recomanacions del 
serninari a la propia Universitat, al Departament d"Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i als propis centres docents de secundaria, i molt especialment a aquells que 
irnparteixen Batxillerat Artístic. 

Fruit del treball de la Comissió de Fonaments del Disseny, s'ha organitzat un curs de 
formació adre~at al professorat que imparteix aquesta materia. El mes de setembre de 
2001 s'ofertara la corresponent activitat en la formació permanent per al professorat del 
Batxíllerat Artístic. 

Les perspectives de futur que es consideren són: 

Aprofundir en el procés de formació encetat el curs 2000-20001 a partir de cicles de 
conferencies i de col-laboracions amb museus 

Cercar noves propostes de formació permanent per al professorat de secundaria 
obligatoria i dissenyar altres activitats específiques pera] Batxi1lerat Artístic 

Realitzar un curs de formació per als formadors que el proper curs realitzaran 
activitats de formació d 'educació Visual i Plastica en els Plans de Formació de Zona. 

Redefinir l ' estructura de la base de dades del Projecte Muse.u d ' Art Infantil 

Organitzar la XV Trabada de Plastica 

3.1.6. Programa d'Educació Tecnologica 

Durant aquest any el programa ha continuat desenvolupant act1v1tats fo1matives 
destinades a millorar la didactica de la tecnologia en el nivell d 'ESO, degut a que, és en 
aquest nivell, on s'ha incorporat un número considerable de professorat amb titulacions 
molt di verses en aquests últims cursos 

Les activitats realitzades en aquest sentit són: 

La pneumatica a !'aula de tecnologia. Curs en centre dirigit tant al professorat 
d'ESO com de batxillerat tecnologic. Conformació de materials a la tecnología de 
l'ESO. 

Electricitat a l'ESO 

Mecanismes a la tecnologia de l'ESO 
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Tots aquests cursos tenen l'objectiu principal de plantejar activitats 1 estrategies 
metodologiques que es puguin aplicar directament a !'aula 

Perspectives de fu tur 

Es creara la pagina Web amb l'objectiu de possibilitar un espai on el professorat 
d'aquesta area pugui tenir informació i intercanviar experiencies. 

Es fara un plantejament de les necessitats formatíves al batxillerat tecnologic 

3.1.7. Programa d'Educació Física 

El programa d'Educació Física ha programat activitats de formació complementa.ríes a la 
formació inicial dels especialistes en aquesta area tant a Educació Primaria com a 
Secundaria. S'ha centrat en la programació de temes específics centrats en balls de saló, 
la bicicleta de muntanya, els patins en línia i la vela. 

S'ha creat un grup de treball de professors d'Educació Secundaria amb la finalitat de 
treballar a partir de la integració de les diferents materies d'expressió, corporal, musical i 
plastica, un programa de tutoria pera l'ESO. 

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 . 

El Programa ha consolidat la col-laboració amb el Centre Municipal de Vela, tomant a 
proposar el curs d' lniciació a la Vela. 

Perspectives defutur 

Potenciar els temes relacionats amb els nous esports i l'expressió corporal a l'educació 
secundaria. 

Cercar la col-laboració d'altres entitats esportives per oferir activitats de formació 
d'esports que necessiten infraestructures específiques 

3.1.8. Programa de Llengües classiques 

El programa de Llengües classiques ha continuat central prioritariament a donar eines per 
al professorat que ha d'afrontar els nous batxillerats. 

Aquest Programa ha coordinat i dissenyat el curs "La Catalunya Romana desconeguda 
lll" i "lnnovació i tradició a l'ensenyament del grec i el !latí a la secundaria i al 
batxillerat". 
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Perspectives de futur 

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

Curs sobre la "Catalunya romana desconeguda IV". 

Curs "Les belles arts i la tecnica: del món antic a l'actualitat". 

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 Filosofía 

En la línia dels cursos anteriors, les activitats de l'Área de Filosofia d'aquest l'ICE han 
estat orientades primordialment a l' adaptació i actualització de la didactica de la Filosofía 
i l'Etica a l'ESO i al Batxillerat. 

a) Activitats deformació inicial de professors/es de Filosofia d'Educació Secundaria: 

Revisió dels programes de Didactica i material didactic. 

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

Revisió de guies d'observació de practiques. 

Intercanvi d'experiencies de formació inicial amb altres ICEs 

b) Activitats de formació permanent. 

• Actualítzació de continguts curriculars de Filosofia 

En el Centre d'Estudis i Recursos Culturals, es va portar a terme un cicle de 
conferencies dirigides als professors/es d'Etica i Filosofía de l 'Educació a 
Secundaria. 

La valoració va ser molt positiva, tant pel que respecta al contingut i nivell de 
tractament filosofíc del tema, com per la massiva assistencia del professorat 
d'Etica i Filosofía. 

• Programes de recerca didactica i elaboració de materials curriculars. 

Aquestes activitats han estat centrades en els grups de treballs i cursos impartits 
que figuren a continuació: 

- Aurora Sánchez Roldan va coordinar el grup de treball: Materials D 'Estetica 
al batxhillerat. Les componets del grup han estat Aurora Sanchez Roldan, 
Imma Montero i Anna Giner. 

- José M. Gutiérrez va coordinar el grup de treball: El !loe de la sociologia en el 
currículum del batxillerat. Els components del grup han estat: Álvar Álvarez, 
Manel Codina, Roberto Méndez i José M.Gutiérrez 

- Curs sobre Poesía y Filosofía. Irnpartit per Júlia Manzano. 
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- Dintre del programa de Tardor 2001, esta previst el curs La mirada de Freud: 
una sospita actualitzada, per Lluís Roca Jusmet. 

Coordinació amb a/tres grups de treball i intercanvi d'experiencies 

• Taula rodona: Filosofía i Batxillerat a Catalunya, amb la col-laboració de la 
Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, Cornissió de Filosofía del 
Col-legi Llicenciats, la Societat Catalana de Filosofía, Comissió de Filosofia 
AdHoc. 

• Catalunya: 

- Comissió de Filosofía del Col-legi de Llicenciats. 

- Societat Catalana de Filosofía 

- Seminari Permanent de Filosofia de la Universitat Autonoma. 

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

• Estat espanyol: 

- Societat espanyola de professors/es de Filosofía. 

- Societat d' estudis utilitaristes. 

- Instituto de "Filosofía para niños" 

- "Grup Ad Hoc" de Barcelona 

- "Grup Embolic" de Valencia 

- Grup de treball de Filosofía 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 Filosofia en els currículum d'ensenyament secundari. 

• Italia 

- Soccietat italiana de professors de Filosofía. 

- Institut Soccietat italiana de professors de Filosofía. 

- Institut Baffi. 

• Portugal 

- Societat portuguesa de professors de Filosofía 

- Departament de Didactica de la Filosofía. Universitat de Coimbra. 

Perspectives de cara al proper curs 

Es preveu la continu'itat del programa de formació inicial i permanent a l'area de 
Filosofía, tenint com objectiu prioritari la actualització de continguts d'Etica, Filosofia, 
Sociología, Psicología, Estetica i Logica i metodología de la Ciencia per a ] 'ESO i el 
Batxillerat. 
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Així mateix, en la línia d'actuació conjunta amb altres programes de l'ICE de la UB, 
hem previst una nova via d'actuació anomenada Internet i Filosofia. En aquest sentit el 
programa canviara qualitativament pel que respecta a la seva oferta de formació, 
materials i recursos a l'aula i enlla<¡:os. 

3.1.10. Programa d'Educació Musical 

El grup de treball de música, formal per professorat d'educació secundaria, ha encetat el 
nou tema de treball Música i lnterculturalisme, tot iniciant una recerca d 'informació tant 
a nivel1 documental com a nivell del coneixement que l'alumnat en té de les altres 
músiques que conviuen amb la música pop, amb la finalitat de disposar de la informació 
necessaria per organitzar les IV Jornades de Música el curs 2002, jaque el tema sera la 
música de les cultures que conviuen amb la nostra. 

Cal tenir present que el tema de l'interculturalisme és un eix transversal en el sistema 
educatiu actual i l'area de música es presta a treballar-lo. Qualsevol manifestació musical 
forma part d 'una cultura i una tradició arrelada. 

Creiem que el coneixement per part del professorat i la incorporació d'elements 
interculturals a ]'aula de música poden ser una via d'integració de l'alumnat que fa poc 
que viu al nostre país o que té dificultats d'integració i alhora també pot ser un camí de 
treballar l'acceptació i tolerancia de cultures musicals diferents per l'alumnat del nostre 
país. 

Al llarg del curs 2000-01 el grup ha analitzat el tractament que donen la majoria dels 
llibres de text a la música d'altres cultures. En els centres, s' han fet lectores d'autors 
diversos que tracten la tematica i el professorat ha passat enquestes al seu alumnat per 
disposar de més elements d'analisi de la situació. Paral-lelament s'ha realitzat el primer 
disseny de les IV Jornades de Música, i s'han inicial els primers contactes amb músics 
d'altres etnies. 

Com a conseqüencía del treball del grup i dels contactes estab1erts amb mustes de 
diferents procedencies ha estat la planificació de cursos de formació encaminats a 
dinamitzar i potenciar el tema de les properes Jomades de Música. Peral curs 2001-2002 
s'han programat cursos relacionats amb la dansa africana, la percussió llatina, les 
tendencies musicals a l'Europa actual ... 

Igualment, el Programa de Música ha dissenyat la pagina web del Programa que ja es 
consultable des de la pagina de l'ICE i que recull les memories dels anys anteriors així 
com enlla9os interessants deis temes tractats des del Programa o que s'estan treballant en 
l' actualitat. 

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 ambles franges horaries per poder realitzar sessions de 
coordinació. 
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Perspectives de futur 

Les línies de treball que des del grup es creu oportú desenvolupar concentrar els 
esfon;os del Programa són: 

Organitzar les properes IV Jornades de Música. 

Aprofundir en el coneixement de la música de les cultures que conviuen a Catalunya. 

Propasar activitats musicals de caracter intercultural. 

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 reforpt 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'adre9a següent: http://www.ub.es/iceev/peva.htm Les 
activitats dutes a terme queden recollides en els apartats següents: 

l. Organització del Master sobre Educació en valors, dirigit per Mª Rosa Buxarrais i 
coordinat per Enrie Prats, durant els cursos 2000-200 l i 2001-2002, amb la 
participació de professorat de diferents nivells educatius i professors d'Universitats 
Iberoamericanes. 

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

Curs de tardor sobre Educació en valors a la Secundaria Í Resolució de conflictes 
a ['ESO. 

Assessorament sobre Els valors a l'aula, al professorat del CEIP Pau Vila, de El 
Papiol. 

Assessorament sobre Intel-ligencia emocional susceptible de desenvolupament 
des de l'aula al CEIP Montseny, de Mollet del Vallés. 

Assessorament sobre L'autoestima a l'Escola Casas d'Educació Primaria del Barri 
de Sant Martí de Proven9als de Barcelona. 

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

Assessorament sobre L'assamblea de classe, la participació i l'educació moral al 
CEIP Sant Miquel de Camella de Llobregat. 

Assessorament sobre Estrategies de dinamització de grups amb alumnes amb 
alteracions conductuals al CEIP Miguel Bleach del barrí Sants-Montjuic de 
Barcelona. 

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

• Assessorament sobre Educació Secundaria i valors a l'IES Martí Dot de Sant 
Feliu de Llobregat 
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Seminari sobre Educació en Valors pera les escales del Barrí Sagrada Familia de 
Barcelona, CEIP Tabor, CEIP Dovella i IES Juan Manuel Zafra. 

Seminari sobre Els valors en la societat actual i el seu tractament a l'escola 
adre<_;at a Caps d'estudi dels CEIPs del barrí Sarría-Sant Gervasi, CEIP Do1ors 
Monserda, CEIP Sant Pau, CEIP Orlandai, CEIP Poeta Foix, CEIP Xiprers, CEIP 
Naví, CEIP Taber, CEIP Costa i Llobera. 

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 bibliografía existent. 

• El grup sobre Telematica i valors ha dissenyat la pagina web del PEVA, integrant 
aspectes com: informacions sobre les activitats dels programa, links d'interés, 
activitats de futur, grups de treball, etc. 

El grup sobre Violencia i conflictivitat als centres de secundaria ha elaborat 
textos en funció dels temes seleccionats corn a eixos vertebradors de treballar la 
ternatica. 

El grup sobre Valors a ['etapa infantil ha reflexionat sobre qui no educa en valors 
a !'etapa d'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 s'han centrat en una de les 
dimensions de la personalitat moral des del punt de vista teoric i practic: el 
raonament mora]. 

4. Activitats emmarcades en el conveni de co1-1aboració amb l'Organització d'Estats 
Iberoamericans per a l'Educació, la Ciencia i la Cultura (OEI), organisme suprastatal 
que acull una bona part dels pa'isos iberoamericans, Espanya i Portugal 
(http://www.oei.es). 

Organització d'una estada de formació (pasantías) per a una vintena de 
professionals de l'educació becats pel Ministeri d'Educació de Xil-le, entre 
octubre i desembre de 2000, 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 nostre programa d'educació en valors. 

Organització d'un Foro Iberoamericano de Educación en Valores, celebrat a 
Montevideo, Uruguay, del 2 al 6 d'octubre de 2000. 

Organització d'un Postgrau virtual sobre La práctica de los valores en los centros 
educativos, adre<_;at a professorat rnexica dels diferents Estats mexicans, a través 
d'una colaboració entre la OEI i la Secretaria d'Educació Pública (SEP) de Mexic. 
Aquest postgrau es realitza a través del Campus d'Ubrnedia. 

Manteniment d'un servei de consultes a distancia per a la resolució de dubtes a 
professorat i investigadors sobre educació en valors, (http://peva@d5.ub.es) 

Manteniment i actualització d'una base de dades bibliografica sobre educació en 
va1ors. 
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• Disseny i elaboració deis continguts d'un Master virtual d'Educació en Valors que 
s'oferira per al curs vinent. 

5. Altres activitats desenvolupades pel PEV A: 

Ponencies sobre "Educació en Valors" adrec;ades als directors i directores de 
centres educatius d'educació infantil i primaria de Tarragona, Lleida, Girona, 
Barcelona ciutat, Barcelona comarques, Baix Llobregat i Anoia, i Vallés 
Occidental. 

Organització de la Jornada Joventut, valors i voluntariat, celebrada el 21 d'abril 
del 2001, juntament ambla Federació Catalana de Voluntariat Social. 

Col-Iaboració en I'edíció i distribució de la revista Senderi, dirigida a 
professionals de ]'educació d'ambits i nivells educatius diversos, especialitzada en 
educació en valors (http://www.senderi.org) . 

Participació en un curs sobre "Educació en Valors" adrec;at a professorat 
d'educació infantil, primaria i secundaria al CRP de Arenas de San Pedro, Ávila, 
abril-maig 2001 . 

Elaboració de material didactic sobre educació en valors per l'educació 
secundaria obligatoria. 

Perspectives de futur 

Organització d'un Master virtual sobre Educació en Valors. 

Organització de cursos de formació, seminaris i assessoraments de centres. 

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

Prorroga del conveni amb l'OEI i manteniment de les activitats que s'hi emmarquen 
(assistencies tecniques a ministeris d'educació de paisos d'iberoamericans, formació 
de professorat i tecnics, a distancia i presencial, implementació de la base de dades 
bibliografica, servei d'assistencia tecnica a distancia, etc.) 

3.1.12. Programad' Acció Tutorial 

Durant aquest curs s'han continuat 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 í 
l'acció tutorial !ligada a la dina.mica de grups i a la dinamització deis equips docents. 

De les 29 activitats desenvolupades pel programa predominen las que corresponen a la 
modalitat d'assessorament a centres, tractant-se prioritariament els temes relacionats amb 
l'elaboració del PAT, el tractament de conflictes i l'elaboració de recursos per realitzar 
I'acció tutorial, preferentment a l'ESO i l'orientació en els alumnes de l'ESO, també hi 
ha activitats sobre dinamització deis equips docents. 

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 hi ha 
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treballs sobre l'orientació escolar i professional deis alumnes del nou batxillerat 
estrategies d'intervenció a l'area de psicopedagogia. 

Perspectives de futur 

Per al curs vinent el programa vol continuar potenciant I' 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 l'acció tutorial 
i en la dinamització dels equips docents. 

Una altra de les línies prioritaries a desenvolupar pels grups de treball és la 
relacionada amb la coordinació primaria-secundaria tant a nivell curricular com de 
traspas d'informació entre les escales i els instituts. 

S'iniciara el treball sobre el protocol d'actuació enfront les diferents entrevistes que al 
llarg del curs se li presenten al tutor. 

3.1.13. Programa d'lnformatica 

El Programa d'Informatica ha continuat oferint, dintre de les iniciatives del propi ICE, 
cursos sobre programes específics que s'adrecen al professorat amb un cert grau 
d'especialització o que han de treballar amb eines informatiques aplicades a camps molt 
concrets. 

Aquest programa ha col-laborat ambla Secció d'Universitats de ]'ICE en l'organització 
d'un curs de PowePoint i un altre d'Excel peral professorat de la Facultat de Farmacia. 

Enguany el PIE ha assumit la majar part de la formació d'informatica que es realitzara en 
els Plans de Formació de Zona, la qual cosa ha suposat una disminució del conjunt 
d'activitats del Programa. 

Perspectives de futur 

Les línies de continu"itat en les 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 formació 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 materia 

3.1.14. Programa de Comunicació Audiovisual 

Aquest Programa, no té la mateixa !'estructura organitzativa de la resta, jaque continua 
sense coordinador des de fa dos cursos i resta pendent de definició. Malgrat aixo ha ofert 
activitats de formació relacionades amb els mitjans de comunicació i la imatge 
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Cara el curs vinent caldria plantejar: 

Els objectius del programa i l'ambit tematic 

Relació entre Mitjans Audiovisuals i Informatica 

3.1.15. Programa d'Educació Ambiental 

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

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

El grup ha fonnat part activament del Forum 2000 d 'Educació ambiental que la 
quinta trobada es va realitzar a Reus sota el signe del foc . 

• S'ha participat com a coordinadors del 5t bloc de debat del "Forum 2000 
d'Educació Ambiental" en l'apartat de Sistema educatíuformal. 

Els grups de treball han tingut com a temes preferents 1 'Educació ambiental com 
a eix transversal" 

S'han continuat els assessoraments a centres amb la tematica de 
"L 'ambientalització curricular del centre". i "Volem fer una es cola ecolog íca ". 

S 'ha format part del grup d'experts del sector de l'ensenyarnent de l'ECECA que 
estan dissenyant L 'estrategia catalana d'educació ambiental. 

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 1 'ambientalització del currículum 
i el treball de l'E.A. com a eix transversal. 

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

Iniciar el disseny d'una pagina web del programa. 

3.1.16. Programa d'Educació lntercultural 

Continua el grup de treball iniciat l'any passat. Han participat professorat de cinc instituts 
que pertanyen a l' a.rea metropolitana de Barcelona; IES Bernat Metge, IES Ramona 
Berenger, IES Estany de la Ricarda, IES Montjui'c i IES Salvador Espriu i alguns 
membres del GREDI. 

Una vegada aplicat i validat el material: Contruim Europa?, el grup ha preparat una 
publicació que permet la seva difusió a més ampli nivel!. En quant al procés innovador, 
aquest curs hem avarn;at en l'aplicació d'aquests materials com a eix transversal en 
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diverses materies. A les reunions mensuals del grup s'ha establert conjuntament a la 
revisió sistematica del procés una formació sobre els elements basics d'una Pedagogia 
inclusiva que pennet avan~ar en el desenvolupament d ' una ciutadania intercu1tural. 
També s'ha creat dina.migues i estrategies noves de intervenció en l'aula. Una de les 
institucions el Bemat Metge presenta en la Generalitat i va ser aprovat un pla de centre 
que pennet una majar incorporació del professorat a aquest programa. S ' ha establert 
aquest curs una articulació de tots els programes existents en el centre mitjan~ant 
l'elaboració d'un pla estrategic de centre. El proper curs continuarem treballant 
"Construcció de la ciutadania a través del treball cooperatiu". 

Davant la falta de demanda dels centres cap aquest Programa d 'Educació Intercu1tural, 
s'ha presentat un pla d ' acció per al curs proxim a ofertar. Arnés del grup de treball 
esmentat, estan programat: 

Curs de tardar: "Abordatge del conjlictes multiculturals a l 'aula". Prof. J aume del 
Campo. 

Curs 2001 per a professorat de Primaria: "La diversitat cultural: un desafiament en 
l' avaluació a l' aula" .. 

Dos cursos previstos al CRP del Garraf i al CRP de l' Alt Penedes, amb les 
tema.tiques: "Nocions per al coneixement de la diversitat en societats multiculturals: 
les seves manifestacions" i "Reptes educatius en la comunicació intercultural " 
respectivament. 

3.1.17. Programa de Diversitat 

El Programa de diversitat ha organitzat 67 activitats en les quals han participat un total de 
1.052 professors i professores. 

Per primera vegada, el 50% de les demandes de forniacíó sobre organització del centre de 
cara a l'atenció de la diversitat han estat formulades per centres d'Educació Secundaria. 
També s'han incrementat les sol-licituds de formació sobre temes generals de diversitat a 
Secundaria i sobre temes de conflicte fins arribar al 30% del total d'aquestes demandes. 

En la detecció de necessitats de formació per el curs 2001-2002 ja s'observa que les 
sol-Jicituds de centres de secundaria s'incrementen fins el 58% en temes de resolució de 
conflictes, habilitats socials, educació emocionaJ i gestió de l'aula. 

Tates aquestes dades fan que el Programa de Diversitat es plantegi de cara al futur, la 
creació de espais de discussió i grups de treball amb l'objectiu de generar un discurs 
coherent arnb les noves necessitats de fonnació. Aquest treball s'iniciara amb 
col-laboració del Programa de Valors i de Professorat de la Universitat de Barcelona així 
com professionals del món de la psicopedagogia, formadors habítuals de nostre 
Programa, i Centres de Secundaria que hagin comen~at treballs específics d'actuació 
sobre temes relacionats amb les demandes. 

Durant aquest any ja s'han iniciat converses amb diversos experts que poden derivar en 
unes Jornades obertes a formadors i professorat sobre aspectes de gestió del conflicte. 
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En quant als temes d'educació especia], s'ha comenc;at l'elaboració d'un vídeo sobre 
!'autonomía personal en persones plurideficients. També hem iniciat contactes amb el 
Centre CaiTilet de cara a formar un grup de treball estable sobre l'atenció a neos psicotics. 

3.1.18. Programa de Formació Professional 

Durant aquest curs, !'oferta de formació ha intentat donar resposta a les demandes del 
professorat en el sentit de rebre formació en continguts cuniculars i buscar una 
aplicabilitat a I' aula. 

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

Tradicionalment la nostra oferta estava dirigida a les famílies d ' Administració i Comer<; i 
marqueting, pero ja durant el curs passat vam iniciar activitats dirigides a altres famílies 
professionals i davant de la bona res posta aquest curs hem ampliat i consolidat l' oferta en 
les famílies de Sanitat i en I' a.rea de Formació i or:ientació laboral. 

Hem mantingut el gruix de !'oferta formativa durant l'estiu i primera quinzena de 
setembre per considerar que el professorat té major disposició en aquestes dates. 

Les activitats de formació destinades als Cicles Formatius que s'han dut a terme durant 
aquest curs han sigut 25 amb un total d 'hores de 627 hores més un grup de treball. 

Primer trimestre 

• Logística de distribució 

• Marxandatge í la seva aplicació a 1 'aula 

Legislació i relacíons laborals 

Bases tecnologiques i documentals en farmacia 

Planificació d'una practica d'ínvestigació comercial 

Segon trimestre 

Aparador:isme 1 

Legislació i relacions laborals. Curs d' actualització. 

Estiu 

• Gestió de la comunicació escrita en una organització 

Construcció i muntatge d' aparadors 

Gestió del transport 

Resolució de casos practics de marqueting 
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• La gestió de la comunicació escrita en una organització 

Organització d'actes: jomades, convencions, congressos i altres esdeveniments 

Productes i serveis financers i d'assegurances 

Direcció comercial 

El pla de marqueting 

Principis basics d'economia i organització d'empreses 

Estrategies d'informació i orientació laboral. 

Procediments diagnostics en el laboratori de microbiología 

• Socorrisme basic 

Tecniques del Banc de Sang 

Geriatria i gerontología. L' atenció sociosanitaria 

Setembre 

Atenció al client 

Administració pública : procediment administratiu general 

Les relacions en 1'entorn de treball 

Propostes didactiques per desenvolupar el credit FOL: l'orientació i la inserció 
prof essional. 

També ha continuat la feina un grup de treball al llarg de tot el curs. El tema ha estat 
Elaboració de propostes didactiques per desenvolupar el credit de FOL. La tasca del 
grup ha estat encaminada a finalitzar l'elaboració de les propostes didactiques que no van 
poder-se acabar e] curs anterior i a plantejar i portar a terme activitats d'avaluació 
d'aquestes activitats. 

Durant aquest s'ha creat la pagrna Web del programa de formació professional. El 
objectius principals són informar als interessats de les nostres línies d'actuació, informar 
de les diferents activitats que anem programant al llarg del curs i possibilitat un espai en 
el que el professorat pugui donar opinions , deixar informacions i propasar alternatives i 
millares. 

Perspectives de futur 

Pel proper curses vol treballar en l'establiment de contactes amb professorat d'altres 
families professional s per di versificar més la nostra oferta d' acti vitats 

Es contactara amb nous formadors que puguin donar resposta a la necessitat 
d' actualització en tema.tiques rnolt novedoses pel professorat en els cuniculums que 
han d'impartir 

Mantindrern l'objectiu de que les activitats formatives contemplin aplicacions a l'aula 
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Valorarem }'impacte que el nou decret de habilitacions i adscripcions a les noves 
especialitats de formació professional puguin tenir en les necessitats de formació del 
professorat 

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

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. Així mateix va fer la 
proposta i posterior realització d'activitats presentades a través de }'Oferta Central 
d'aquest ICE. 

Pel que fa referencia a les modalitats propies de formació cal dir que s'han portat a t· 111e 
62 activitats

1
• S'aprecia facilment la diversitat de les activitats i la quantitat d'actuac10ns 

que s'estan realitzant a través de diferents tipus de modalitats de formació. És, d'altra 
banda, constatable l 'esbiaix i les necessitats que es traben implícites en les demandes per 
al cicle 0/3. 

La primera sessió de treball conjunta amb els formadors i formadores tingué lloc dintre 
de la segona quinzena de gener. Les aportacions fetes pels companys varen descriure la 
realitat i les expectatives que els i les mestres i els propis formadors -responsables de les 
activitats- tenien entre mans. Aixo va implicar unes reflexions personals i professionals 
molt aptes per anar millorant el model de formació davant de les mancances existents. Es 
va presentar el tríptic i la informació de la Jornada a realitzar durant el mes de maig des 
del nostre Programa, amb la demanda de difondre-la al maxim en els grups de 
professionals, tant del col-lectiu que assistia en les nostres activitats de formació com a 
d'a1tres persones implicades en l'etapa d'educació infantil. D 'altra banda se'ls va 
empla9ar a esbrinar possibles experiencies educatives que poguessin ser útils per a 
compartir en la Jornada, així com a estimular als professionals que les realitzen per tal 
que les presentessin en benefici d'altres companys i companyes. 

Una altra tasca molt important i efectiva del Programa són les sessions i les reflexions 
científiques portades a terme pel Seminari Permanent que amb una periodicitat mensual 
es reuneix amb la finalitat d'aprofundir a I 'entorn dels tres eixos que s ' havien de convertir 
amb els temes de reflexió en la futura Jornada, i en darrer terme, en la base conceptual de 
totes les activitats del nostre Programa. 

S'ha cregut important aprofundir a l' entorn del concepte d'infant i la seva consideració 
social, fent una analisi progressiva a partir dels segles XIX i XX evidenciant que aquest 
concepte determina en cada moment el tracte que se li dóna i el tipus d'institució i 
professional que se n'ocupa. Es per aixo que cal reflexionar sobre el concepte d'infant 
que emergeix de la practica educativa de la llar d'infants i el parvulari avui. 

1 
47 del cicle 0/3 (11 cursos, 7 seminaris, 24 assessoraments, 1 recerca i 4 conferencies); 3 del cicle 3/6 (1 

cursi 2 asscssoraments); 3 conferencies de !'etapa 0/6; 4 cursos deis cicles 3/6 i 6/8; I Seminari Permanent 
i 4 cursos d'Oferta Central (etapa 0/6). 
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L'altre tema de reflexió sobre l'especificitat de !'etapa d'educació infantil, quan ja han 
transcorregut alguns anys des de la implantació del nou sistema educatiu i l ' aplicació que 
se n'ha fet, en centres de tipología diversa, demostra que no ha afavorit gens la vinculació 
entre els dos cicles i els respectius col-lectius de professionals que se n'ocupa. D'altra 
banda, la inercia historica en l' emulació de les cultures de les etapes "superiors" en 
dificulten l'assoliment d'una entitat propia, fita que els professionals d'aquesta etapa 
creiem inqüestionable. 

El darrer tema de reflexíó del Seminari Permanent a l' entom de la institució educativa: 
llar d 'infants - parvulari, ens ha portat a analitzar les concepcions d'institució educativa 
dominants en l' actualitat. Ens adscri vim en les noves aportacions que canalitzen cap a 
una institució d' atenció a la infancia entesa com a fürum de la societat civil: oberts a la 
diversitat de famílies i infants. Institucions involucrades en processos democratics en que 
tots els membres són capa~os i portadors de sabers, i en els quals els professionals 
documenten els diferents processos que s'esdevenen, facilítant-ne la comprensió i alhora 
potenciant la riquesa d'intercanvis que crea la mateixa institució. 

Com hem insinuat en algun epígraf anterior, el gran protagonista d'aquest curs ha estat la 
Jornada d'Educació Infantil: Quin infant, quina escola? que va tenir lloc el 25 i el 26 
de maíg dels 2001 al Campus de la Vall d'Hebron i van assistir-hi al voltant de 250 
professionals de l' ambit. Les persones que han format part del Comite Científic són les 
següents: Roser Boix, Ferran A. Candela, Ester Casals, Otília Defis, Montserrat Jubete, 
M. Jesús Llop, Carme Mateu, Sílvia Morón, Maria Pla, M. Antonia Pujol i Maria 
Vinuesa. 

Els eixos basics de la Jornada varen ser els tres temes que s'han aprofundit i reflexionat 
en el Seminari Pennanent i que s'han explicat breument unes ratlles més amunt. És a dir, 
la definició i concreció del concepte d'infant, 1' especificitat de l' etapa d'educació 
infantil i l'institució educativa tenint en compte tant la llar d'infants i el parvulari i 
també la relació d'ambdues. Aquests tres eixos són els que han guiat totes les activitats 
realitzades, des de les ponencies, passant perles experiencies i els temes de reflexió. 

La conferencia titulada "La condició de la infancia en la societat actual" va ser 
pronunciada per Juan Mato en l'acte d'inauguració de la Jornada, plantejant-nos unes 
perspectives sociologiques, economiques, polítiques i professionals molt novedoses. 
Varen dissenyar un marc i uns parametres que molt poques vegades es tenen en compte i, 
sens dubte, incideixen positivament o negativa en les nostres tasques professionals. 

Per tal de coneixer la realitat de l'educació infantil que s'esta portant a terme hi va haver 
un espai destinat a coneixer a fons les EXPERIENCIES EDUCATIVES que algunes i 
alguns participants a la Jornada van presentar mitjan9ant materials i recursos didactics, 
fotografíes , documents audiovisuals, etc. Es van presentar un total de 20 experiencies 
innovadores que actualment es realitzen a les nostres escales infantils. 

L'intercanvi entre professionals que es promou amb el llarg espai de temps destinat a 
visualitzar, qüestionar, analitzar i valorar els espais d'experiencies va representar, comen 
la Jornada anterior, un veritable forum de reflexió sobre la practica educativa real. 
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Les analisis i valoracions portades a terme a partir dels TEMES DE REFLEXIÓ i les 
qüestions que, a tall de guió, venien indicades per a cada concepte varen abocar els i les 
professional d'aquesta etapa educativa a una profunda reflex.ió a l'entorn del seu dia a 
dia. Propiciant, d' altra banda, uns intetTOgants oberts per a ser tractats i debatuts en el sí 
dels corresponents equips de mestres . 

Es va cloure la Jornada amb la ponencia del Dr. Miguel Ángel Santos Guerra que amb el 
títol de "L' escola que apren" i amb un estil molt viu i didactic va aconseguir arribar rnolt 
a fons buscant camins i dreceres que permetessin als i les mestres vencer obstacles i 
plantejant panoramiques esperarn;adores que ens permetin construir una escala millar per 
una societat més justa . 

Conclui.'nt i fent balany de la Jornada, opinem que es varen complir els objectius que ens 
havíem marcat: confrontar, reflexionar i intercanviar estudis i experiencies per tal de 
donar coherencia a la practica educativa quotidiana. 

3.1.20. Programa de Coeducació 

La tasca realitzada durant el curs he estat la de redifinir els objectius del programa per a 
la continuació de la tasca del Serrúnari Permanent. S'ha incorporat al Programa Miren 
Izarra com a coordinadora. 

S'han dissenyat les línies estrategiques de continui:tat que pel curs vinent i giraran al 
voltant dels nuclis d'actualitat educativa com estar-malestar professional, la gestió dels 
centres, mediació escolar, els sabers femenins, violencia, el paper de les famaies 

Les activitats que s'han desenvolupat han estat; 

Edició i divulgació d'un CD sobre "Les dones i les filosofies", elaborat com a 
complement d'un credít de Secundaria i per acompanyar una exposició amb el 
mateix nom que divulga la Diputació de Barcelona. 

• Participació en el Grup de Treball sobre acció coeducativa pel seguiment de les 
diferents 1ínies estrategiques del Projecte Educatiu de Ciutat. 

• Participació en les Jomades 2000 L'Educació en valors per al SXXL la 
responsabilitat, l'autonomia i el respecte. 

• Participació en les VII Jomades de Coeducació per a la Resolució de conflictes 
des de la perspectiva de genere: diferents estrategies d' aula organitzades per la 
secretaria de la Dona de USTEC-STEC. 

3.1.21. Programa de Metodologia, Organització i A valuació 

Des del Seminari Permanent s'ha continuat prioritzant en la línia d'atendre a les 
necessitats de !'ESO, s'ba incorporat coma coordinador d'aquest seminari Ignasi Oró. 

S'han valorat les 35 intervencions a centres i en les redefinicions del paper del assessor/a 
que és el fil conductor de les reflexions que es duen a terme, la diferenciació de cursos en 
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centres, dels assessoraments ha estat molt clarificadora per part d'algunes persones que 
han intervingut als centres. 

Les aportacions deis formadors/res d'infantil i primaria i secundaria han estat un dels 
motors per generar la necessitat de coordinar aquestes etapes educatives amb 
l'Ensenyament Secundari, en aquest moment en quasi totes les zones d' incidencia de 
l' ICE hi ha grnps de Treball o bé seminaris de coordinació entre Primaria i Secundaria. 

S'han organitzat: 

Jornada sobre Estrategies i Recursos peral canvi metodologic a l'Ensenyament 
Secundari amb la pretensió de posar en comú metodologies innovadores i 
reflexionar sobre possibilitats i limitacions, tenint com a punt de referencia les 
experiencies viscudes pe] tant professorat com per 1' alumnat per tal de fer realitat 
el canvi metodologic a Secundaria. Aquesta jornada estava convocada pel dia 30 
de Maig i s 'ha a posposat pe! 17 d'Octubre degut a la supressió d' activitats 
academiques perla mort del Rector Dr. Antoni Caparros. 

II Trobades Pedagogiques d'ESO sobre l'Avaluació de l'Alumnat. Organització 
conjunta amb representació del professorat de Secundaria del Valles Oriental l. 

3.1.22. Programa de Projectes de Treball 

Des d'aquest Programa s'han desenvolupat les següents activitats: 

• Elaboració del document de les conclusions sobre II Jornades per Repensar 
I 'escala des dels Projectes de Treball sobre Identitats, Sabers i Organització i 
Relacions. El moviment de Renovació Pedagogica de Marina-Safor, assumeix la 
publicació en format CD-Room. 

Fusió del Grup Minerva amb un grup de treball coordinat per Vicen~ Casalta per 
constituir el Serninari Perrnanent i per planificar les línies de treball de cara a les 
III Jornades. 

S'han ates 6 demandes de formació permanent en zones, i s 'han analitzat les 
problematiques que en aquest rnornent comporta treballar per PdT 

Participació en el 5e Congresso Brasileiro de A~ao Pedagogica sobre Mudar a 
cultura escolar: o grande desafio da inova~ao pedagógica -Minas Gerais- durant 
els dies 24 i 25 de Julio! de 2001 en les ponencies: El profesor como sujeto de 
cambio: Límites y retos y Cultura Escolar y Ciudadanía. A carrec de Montse 
Ventura. Coordinadora del Programa de Projectes de Treball. 

Grup de treball sobre ·'el currículum com un problema a l'escola rural ", per 
treba11ar un cuniculum integral i organitzat en Projectes de Treball, coordinat per 
J oan Artiga!. 

Intercanvi i seguiment al' escala Ibeji de Sao Paulo (Brasil) per aprofundir en el tema de 
l'avaluació deis Projectes de Treball durant els dies 30i 31 de Juliol a carrec de Maite 
Mases. 
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3.1.23. Programa d'Economia 

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

Donat que una part majoritaria del professorat d'ensenyament secundari que ha d'atendre 
aquests ensenyaments no tenen fmmació 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 arnb 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 2000-01 s'han deixat d'organitzar els moduls d' actualització científica i 
didactica d'Economia i de Economía i Organització d'Empreses. S'han continuat 
organitzant el s moduls d'aprofundiment adre9ats al professorat amb més fonnació o 
després d'haver assistit als moduls d'actualització deis cursos anteriors. 

Els moduls d'aprofundiment impartits durant aquest curs han estat: 

Creixement Economic (2) 

Economía, Empresa i Medí ambient 

Nova Economía. 

Publicitat i Marketing 

Perspectives de futur 

S'esta treballant en la consolidació del programa, l'establiment de contactes amb 
formadors i l'ampliació d' activitats. 

Es continuaran dissenyant noves estrategies de formació. 

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

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

S'esta treballant en l'elaboració d'un llibre sobre casos practics en Economía 
relacionat amb el treball de recerca del batxillerat. 

Es volen iniciar les activitats d'actualització científica. Didactica en col·laboració 
amb el coordinador de les PAAUs. 

Iniciar el disseny d'una pagina web del programa. 
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3.2. RESVM D'ACTIVITATS I ALUMNAT: TABVIACIÓ I GRAFIQUES 

En primer lloc presentero un quadre amb la relacíó dels 37 grups de treball que 
desenvolupen la seva activitat en aquest ICE, en el marc dels diferents Programes, 
realitzant estudis i elaborant materials pera la millora de l'educació. 

A continuació es presenten les taules i grafiques de la distribució de les activitats de cada 
programa (zones, oferta Central, Tardar, ... ) i les corresponents a l'alumnat matriculat. 
Presentero 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 amb les del curs 1999-
2000, s'observa que es manté l'optimització dels recursos disponibles ja que, amb un 
pressupost similar, s'ha incrementat Jleugerament el nombre d'activitats desenvolupades 
pero el que ha augmentat sensiblement és el nombre de participants (de 7.498 a 8.274), 
mantenint-se les bones valoracions sobre la qualitat de l'activitat formativa. 

S 'observa també una tendencia a augmentar I' oferta i demanda d' assessoraments i 
seminaris, reduint-se l'organització de cursos, fet que es valora molt positivament des de 
l 'Insti tut. 

Tot i que es fa necessari un estudi més acurat d'aquestes dades, creiem que, entre d 'altres, 
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, així com 
l'organització i gestió de les activitats desenvo]upades. 
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3.2.1. Llistat de Grups de Treball 

• Serrrinari Permanent d'lnnovació i Recerca en Didactica de les Cicncies Experimentals 

• Nous entorns d'aprenentatge (grup Nedas) 

• Músiques del món 

• Internet coma eina didactica per l'ensenyamcnt de la geografía 

• La intcgració de les materies artístiques i l'acció tutorial a l'ESO 

• Experimentació i recerca a les aules de Llars d'Infants 

• Materials didactics pel credit FOL: Avaluació i analisi deis resultats 

• El Currículum com un problema en l'escola rural 

• Lectura i escriptura a l'escola 

• La Física al Batxillerat 

• A valuació de practiques pedagogiques i proj ectes educatius de centre en relació a l'Educació en Valors 

• Les Ciencies de la Terra i el Medí Ambient: recursos practics 

• Grup ARGO. lntroducció noves tecnologies a l'Ensenyament Secundari des d'una perspectiva crítica 

• Transposició didactica de l'actualitat social i económica per l'ensenyamcnt de la Geografía 

• La Biología al Batxillerat: procediments a treballar 

• Materials d'estetica per al batxillerat 

• Estrategies per al desenvolupament deis eixos transversals 

• Educació en valors a Secundaria 

• Educació Infantil i Valors 

• Telematica i Educació en Valors 

• Adolescencia i cscola 

• Avaluació i prevenció de la violencia a l'cscola 

• Convivencia i conflictivitat escolar 

• Aprofitament de recursos educatius a l'ambit territorial d'un barrí 

• Habilitats socials i autonorrria personal en pluriddicients 

• Les matematiques al batxillerat 

• Fem materna.tiques 

• Jocs matematics 

• Historia de les matematiques 

• Matematiques i multiculturalisme a l'Educació Secundaria 

• Matematica lúdica a l'escola primaria 

• Proposta de tercer nivell de concreció de la Sociología en el currículum del Batxiller 

• Formacíó de formadors del Programa d'Educació Infantil 

• Formació de formadors en Ciencies Socials i Internet 

• Constru'ím Europa? 

• Les Ciencies de la Terra i del Medi Ambient: una proposta virtual 

-• Seqüenciació i tractament de la literatura des d'infantil fins a secundaria. 
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3.2.2. Per plans i programes 

Distribució de les activitats de cada programa 

PROGRAMA ICE TOTAL ZONES TA®OR OFERTA 
'CENTRAL 

Llengües 69 54 4 5 

Catala 31 31 

Matematiques 34 25 2 

Cicncies Socials 27 6 3 8 

Ed. Visual i Plastica 27 21 3 2 

Tecnologia 1 2 2 1 

Educació Física 23 16 3 2 

Música 29 19 5 3 

Metodología, Organització i A valuació 38 37 

Valors 20 ]l 2 

Informatica 37 18 13 5 

Educació Ambiental 5 2 1 

lnterculturalisme 2 o 

Diversitat 67 59 1 

Coeducació 3 2 

Formació Professional 34 31 

Educació Infantil 6Q 50 7 

Projectes de Treball 8 6 

Acció Tutorial 30 29 

Audiovisual 4 1 3 

Ciencies Experimentals 20 7 2 4 

TOTAL 573 363 44 101 
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Matriculats a les activitats per programes i plans 

PROGRAMA ICE TOTAL '.ZONES !ARDOR OFERTA CENTRAL 

Llengües 1.013 881 49 83 

Materna.tiques 465 448 17 

Ciencies Socials 327 186 45 96 

Ed. Visual i Plastica 620 512 60 48 

Tecnologia 36 36 

Educació Física 475 420 28 27 

Música 303 213 50 40 

Metodología, Organització i A valuació 436 436 

Valors 183 142 41 

Informa.ti ca 552 166 225 161 

Educació Ambiental S-Ó 86 

Interculturalismc 172 49 12 111 

Diversitat L052 1.001 51 

Cocducació 48 36 12 

Formació Professional 245 16 229 

Educació Infantil L022 912 110 

Projectes de Treball 132 132 

Acció Tutorial ,808 793 15 

Audiovisual 92 11 81 

Ciencies Experimentals 207 191 16 

TOTAL 8.2:74 6.595 627 L052 
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3.2.3. Per zones i modalitats 

Activitats per zones i modalitats 

ZONA TOTAL Curs Cutis adr~at Assessoraments • Seminaris Grups Altres 
a un-centre de 

oZER Treball 

Barcelona 2 2 

EJXAMPLE 23 14 6 3 

SANTS-MONTJUIC 19 8 6 2 1 2 

SARRIÁ-ST.GERVASI 17 3 9 1 1 3 

NOUBARRIS 20 11 4 5 

SANT ANDREU 15 5 1 6 3 

SANTMARTÍ 19 5 4 5 2 3 

VILAFRANCA 21 5 2 5 6 3 

GARRAF 22 4 3 8 5 1 1 

OSONA 29 10 s 8 4 1 1 

GRANOLLERS 54 4 17 18 8 2 5 

MOLLET 26 1 15 8 2 

SANTCELONI 16 9 1 2 2 2 

SANTFELIU 17 3 6 2 5 1 

SANT BOI 23 6 7 3 5 2 

CORNELLA 26 8 10 4 2 2 

SANTVICEN<;: 23 14 4 4 1 

TOTAL 37.2 86 30 135 59 29 33 
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Matriculats per zones i modalitats 

ZONA TOTAL Curs Curs adre&at Assessoraments Seminaris 
a un centre 

oZER 

EIXAMPLE 613 420 111 82 

SANTS-MONTJUJC 212 64 44 15 

SARRIÁ-ST.GERV ASI 79 43 11 

NOU BARRIS 302 122 91 

SANT A.NDREU 267 31 162 

SANTMARTÍ 436 114 128 169 

VILAFRANCA 333 48 31 120 54 

GARRAF 296 63 35 112 42 

OSONA 774 328 162 178 70 

GRANOLLERS 1116 84 381 430 163 

MOLLET 347 10 80 244 

SANTCELONl 247 143 35 28 

SANTFELIU 320 74 113 42 

SANTBOI 547 151 200 76 

CORNELLÁ 550 200 132 153 

SANT V ICEN<; 535 421 47 

TOTAL 6974 1763 654 2392 1248 
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3.2.4. Activitats per nivell educatiu 

Secunda.ria 
2Yk 

lntemi vells: F<lucacíó 
lnfantil-Prin:wi a

Secundaria 
129, 

Pnmana-Secundiuia 
7<1 

3.2.5. Matriculats per modalitats 

A5sessoraments 
36% 

Seminari 
13% 
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r:ducació Infantil 
12% 

füucació Ptimi\na 
11% 

Educació lnfanlil-P1imána 
31% 

Curs 
48% 
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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'ensenyarnent no universitari . 

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

3.3.1. Les activitats que es fan en aquesta secció 

a) Cursos presencials: 

• llengua oral i escrita 
• historia i geografía 
• didactica 

b) Cursos semipresencials: 

• llengua escrita 
• didactica 
• historia i geografia 

e) Cursos intensius: 

• llengua oral 
• 11engua escrita 

d) Formació deis propisformadors: 

• seminaris 
• conferencies 

Així rnateix, durant el curs 2000-01 s'ha continuat treballant en la diversificació deis 
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 21 

No reglat 12 

Total 33 
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3.3.3. L'alumnat que ha intervingut en les activitats 

Activitats Alumnat 

Oficials primaria i secundaria 177 

Lliures primaria i secundaria 119 

Suport a la llengua oral 60 

Cursos intensius de llengua escrita (tutoria) 21 

Total 377 

3.3.4. Altres activitats 

Tarnbé s'ha impulsat la col·laboració ambla 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 Tardor 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 presentem en aquesta 
Memoria indiquen un descens respecte a les de l' any anterior. Aquesta tendencia al 
descens es concreta en els apartats d'Alumnes Oficials de Primaria i Secundaria -de 351 
es passa a 177-, d'Alumnes Lliures de Primaria i Secundaria -de 288 es passa a 119-, en 
els de Suport Oral - de 95, a 60- i en els de Cursos Intensius i Tutories que es passa de 
45 a 21. 

Així, aquestes dades confirmen el que apuntavern a les Memories deis passats cursos 
1997-98, 1998-99 i 2000-01 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 significarla que el 
procés de Normalització Lingüística ha assolit els objectius que té encomanats -que tot 
rnestre/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 seguir d'activitats d'aprofundiment o de refori;;; destinades a una bona part 
del professorat. 

Des d'aquesta Secció de Normalització Lingüística es percep que hi ha una necessitat 
d'oferir un ventan 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 possihilitat d' aferir algun tipus de 
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cursos (perfeccionament, cursos específics, etc.) que li permetin assolir el domini 
lingüístic necessari pera desenvolupar la seva tasca correctarnent. 

En memories anteriors 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 oferta Tardar, Central i als Col•loquis a l'Ateneu. Aquest mostreig de cursos ha 
tingut una bona acollida, tant pel que fa a l'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 podría mantenir una certa continu'itat en la tasca de 
normalització i impuls lingi.iístics. En aquesta mateixa direcció, aquest any s'han iníciat 
converses amb l'ICE de la Universítat de les Illes Balears per tal d'endegar un Curs 
Telematic de Llenguatge Específic destinat a professorat de secundada de les 
especialitats de Biología i de Química. Té una durada prevista de trenta hores i es 
desenvolupara experimentalment de desembre a man; del curs vinent (2001-02), amb un 
nombre d'hores presencíals que oscil•lara entre les 6 i les 10. Les 20-24 hores restants 
seran no presencials. 

3.5. PROGRAMA DE TRANSICIÓ BATXILLERAT-UNIVERSITAT 

El treball del Programa durant aquest curs s'ha centrat basicament com el curs anterior en 
els treballs del Seminari de Transíció en Belles Arts, format per professorat de la Facultat 
de Belles Arts de la UB í professorat d'Ensenyament Secundad per analitzar els 
problemes específics de la transició des del Batxillerat Artístic a la Facultat de la 
Uníversitat de Barcelona. 

Amb els treballs desenvolupats s'ha elaborat un document de recomanacions per tal de 
millorar la problematica analítzada durant els treballs del seminad. Aquest document s'ha 
lliurat a: 

> la Universitat de Barcelona 

> el Departament d 'Ensenyament 

> els centres d 'Ensenyament Secundan 
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4. SECCIÓ D'INVESTIGACIÓ 

En la Secció d'lnvestigació es gestiona el Servei d'Assessorament Metodologic (SAM), a 
la vegada que es desenvolupen una serie de investigacions . 

4.1. SERVE/ D'ASSESSORAMENT METODOLOGIC (SAM) 

Durant els mesos compresos entre seternbre de l'any 2000 i juny de l'any 2001 s'han ates 
vint-i-quatre consultes de caire metodologic per part dels membres que compasen I'equip . 
La procedencia de les persones que demanden assessoria ha sigut majoritariament de les 
Divisions I i V, i ara estan comern;ant a arribar demandes de grups que han rebut els ajuts 
del Programa d'lnnovació Docent. 

La casuística que cobreixen és ampla, encara que hi predominen els assessoraments 
puntuals a partir de] desenvolupament de projectes, i, de forma especial, els relatius a 
analisi de dades. En bona part dels casos, els assessors han recomanat seguiment per part 
del SAM, amb l 'objectiu de facilitar el correcte desenvolupament de la recerca. 

Al octubre de l'any 2000 es varen comenc;ar a posar en marxa dos nous serveis del SAM 
que són complementaris al ja existent: lntroducció de dades, per una banda, i Anillisi de 
dades, per un altra. Es tracta de serveis - pagats per l'usuari- que sempre estaran 
recomanats per algun del assessors, i les tasques es faran d'acord ambles seves directrius. 
Les persones que desenvolupen aquestes tasques pertanyen, com els assessors, als 
Departarnents de Metodología de les Ciencies del Comportament (Divisió IV) i MIDE 
(Divisió V). L'experiencia de funcionament, de moment, és positiva. 

Donat que recentment s'ha creat a la Divisió V la Oficina d ' lmpuls a la Recerca, per part 
d'aquesta s'ha fet palesa la maxima col-laboració amb el SAM, en el sentit de que les 
demandes d'aj ut que arribin a la Oficina (convocatories de suporta la recerca, preguntes 
puntuals, etc.) es derivaran al SAM. 

4.2. JORNADES SOBRE METODOLOGIA EN RECERCA EDUCATIVA 

Els dies 16 i 17 de novembre de 2000 es varen celebrar a la Divisió V les Jornades sobre 
Metodologia en Recerca Educativa, i la seva Comissió Organitzadora va ser coordinada 
des de l'ICE. 

V aren anar dirigides al professorat de la Di visió V, als investigadores i documentalistes 
interessats en la recerca educativa, i als estudiants de tercer cicle. 

Els objectius que es varen propasar eren : 

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

2) Prornoure l'ús de recursos de recerca 

3) Difondre possibilitats d'aplicació de diverses metodologies 

4) Valorar les metodologies en funció de la producció científica 
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Es varen inscriure 140 participants, mitjarn;ant complimentació de butlleta electronica. 
Totes les activitats previstes (4 conferencies, 3 taules rodones, 2 tallers, i exposició de 14 
posters) es varen portar a terme arnb normalitat, i la valoració global va ser satisfactoria. 

4.3. COL·LABORACIÓ AMB L'EAPN 

L' ICE, a partir de la pe ti ció efectuada per l 'Euro pean Asociación of Poverty N et,,,vork 
(EAPN-España) , es va comprometre a portar a terme l ' avaluació de la r Muestra 
Europea de Organizaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que va 
tenir lloc a Barcelona els dies 24-26 de novernbre de 2000, sota el lema La erradicación 
de la pobreza y la exclusión en el cuarto mundo. 

Amb tal finalitat, es varen elaborar els següents instruments tipus de qüestionari: 
Evaluación del evento (36 items) 
Evaluación de las Mesas Redondas (29 items) 
Evaluación de los stands por el personal de las ONG' s (22 items) 
Evaluación de los stands por los visitantes (24 items) 

Per motius econornics el programa de J'esdevenirnent es va reduir a dues conferencies i 
quatre Taules Rodones, i només es va aplicar el qüestionari per l'avaluació de les Taules 
Rodones. A l'EAPN es va lliurar !'informe final d ' avaluació. 

4.4. ÚS DE NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

Junt amb el concurs de diversos especialistes, s'ha elaborat un qüestionari destinat a tot el 
professorat de la Universitat de Barcelona, que s'ha enviat per con-eu electronic, per tal 
de portar a terme un estudi relatiu al ús i mancances existents envers les Noves 
Tecnologies. 

Ambles dades recollides s'obtindra un coneixement de la realitat útil pel plantejament de 
futures campanyes de formació. 

4.5. PERSPECTIVES DE FUTUR 

Gestió del Servei d'Assessorament Metodolbgic. E1s esforc;os es dirigiran a vetl]ar per 
1' adequat compliment dels seus objectius, la rapidesa i eficacia en e] servei, 
l'autofinanciació, l'ajustament entre la demanda d'assessorament i els recursos humans 
dels mernbres de l' equip, i la connexió entre les principals mancances 
metodologiques detectades i 1a programació de cursos de formació pel professorat. 

Paiticipar en recerques del ICE per les qua]s es demani ajut (en aquest sentit esta 
previst assessorar la recerca "Experirnentació i Recerca a les Aules de Llar d'Infants 
ICE-UB"). 

Participar en els encan-ecs 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 treball i els projectes duts a terme en aquest darrer any. 

5.1. RECERCA SOBRE "EL CENTRE EDUCATIU, CONTEXT PROBLEMA.TIC 
PERAL PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDAR! OBLIGATORI. 
ANAL/SI 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 per a 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, com a becari, Juan José González. 

5.1.1. Justificació 

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. 
Amb aquesta recerca s'intenta donar resposta a una problematica social evident, treballant 
en una tematica que s 'identifica amb una de les línies prioritaries de 1' ICE. 

Les preguntes basiques que guíen 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 per les quals no són suficients respostes simplistes que 
es podrien donar sense portar a terme un estudi objectiu que aprofundeixi en el seu analisí 
i tingui en compte , també, aspectes que hi tenen molt a veure, corn les practiques 
organitzatives, didactiques i orientadores, la formació permanent del professorat, o la 
gestió d'institucions educatives, entre altres. 

5.1.2. Objectius 

A) De caracter general 

1) Descriure i analitzar la situació del professorat que imparteix ensenyaments d'ESO 
en institucions escolars públiques i privades de Catalunya pel que fa a la seva 
percepció sobre la situació de desmotivació i de desencís que viu, la seva 
satisfacció en el treball i la seva autoestima 

2) Identificar fins a quin punt aquesta sítuació i percepcions són generalitzades o si 
es donen especialment en detenninats contextos, condicions o col-Iectius. 

3) 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 
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professional del docent i en les característiques del marc institucional en el qual 
treballa. 

B) De caracter específic 

1) Analitzar si el nostre professorat d'ESO ha estat capa~, durant aquests anys 
d'aplicació de la Reforma, de desenvolupar practiques organitzatives diferents, 
creatives o innovadores perdonar resposta adequada als nous requeriments que una 
escala comprensiva planteja als ensenyants. 

2) Coneixer si la capacitat 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. 

3) Propasar altematives per a la millora relacionades amb els processos d'organització 
i gestió ben fonamentades i factibles. 

4) Comprovar si els docents que treba11en 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. 

5) 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. 

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

7) 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 educativa. 

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. Metodologia 

És un estudi de caire descriptiu que pretén reunir i analitzar la informació proporcionada 
per una mostra representativa de la població del professorat i dels centres escolars públics 
i privats de tata Catalunya q11e imparteixen !'ESO. El mostreig és probabiJístic, 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. 
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La recollida d'infonnació esta estructurada en dues fases: 

1) Construir el marc teoric i fonamentar l'elaboració d'un qüestionari m1tJans;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. 

2) Valoració i discussió dels resu1tats de l'aplicació del qüestionari i l'aprofundiment 
en aquests resultats a través d'una analisi intensiva, tot emfatitzant aspectes 
específics, mitjarn;ant entrevistes en profunditat amb informants qualificats, taules 
d'experts i grups de discussíó. 

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 bib]iografica 

Discussió del marc teoric 

• Formació interna de les persones de l'equip investigador i capacitació de les 
persones col-laboradores 

• 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 coma reserva) 

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

I falta portar a terme: 

Completar els primers analisis i discussions dels resultats 

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

• Segona analisi i discussió de]s resultats 

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

Elaboració de conclusions 

• Presentació de ] 'informe final 
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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, esta adscrit a 
l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 

Cinc dels integrants d'aquest grup desenvolupen les seves tasques al mateix ICE: els 
professors José Luis Rodríguez Illera, Anna Escofet Roig i María José Rubio i les 
beca.ríes Merce Espanya i Olga Herrero. Al grup també 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. 

El grup Ensenyament i Aprenentatge Multimedia esta interessat a aprofundir en les 
possibilitats d'utilitzar el multimedia en el procés educatiu. Les tasques principals del 
grup són la creac10 i aplicació de noves eines en els processos 
d' ensenyamentlaprenentatge i la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació pera l'ensenyament i l 'aprenentatge de idiomes. 

Com a línies basiques de recerca, destaquen les següents: 

> Aprenentatge de llengües mitjarn;:ant entoms multimedia. 

> Sistemes narratius i hipertextualitat en sistemes multimedia educatius. 

> Efectes dels productes multimedia sobre la cognició i les actituds. 

> Ús de tecnologies audiovisuals i multimedia en la formació a distancia. 

> Disseny instructiu. 

> Aprenentatge obert, Aprenentatge col-laboratiu. 

> Ús educatíu dels videojocs. 

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

Organització de la segona edició del programa de Master Multimedia Educatiu, 
adscrita l'Institut de Ciencies de l'Educació. 

Organització del segon bienni del programa de Doctorat Multimedia Educatiu, 
adscrit al Departament de Teoria i Historia de l'Educació. 

Comite organitzador de les III Jornades Multimedia Educatiu que s'han celebrat 
a Barcelona els dies 25 i 26 de juny de 2001, on s'exposaren al voltant de 100 
treballs (comunicacions i posters) 

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

Publicació del segon número de la revista electronica Interactive Educational 
Multimedia, en llengua anglesa . 

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

També s 'ha participat en les tasques de docencia i coordinació del Master 
Interuniversitari UB/UPC codirigit per José Luis Rodríguez lllera, Disseny 
d 'Aplicacions Multimedia. 

5.2.1. Projectes d'investigació i desenvolupament subvencionats 

Software on-line per al ensenyament de la composició escrita 
Entitat Finarn;adora: Programa Argos de la Generalitat de Catalunya Editorial 
EFI. 
Data d'Inici: Setembre de 1999 
Data de Finalització: Juny 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 

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

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

Campus Virtual de la Escala Bonanova de Formació Professional 
Entitat Finarn;:adora: IMAS (Ajuntament de Barcelona) 
Data d'Inici: Gener de 1999 
Data de Finalització: Desembre de 2000 

lmpartició a distancia d'una assignatura al CESNID, UB. 
Entitat financ;adora: CESNID 
Data d'inici: Marc; de 2001 
Data de finalització: Setembre de 2001 

Disseny d'un certificat de qualitat pedagogica 
Entitat financ;adora: AEFVI 

59 



Institut de Ciencies de l 'Educació UB - Memária del curs 2000-2001 

Data d'inici: Maig de 2001 
Data de finalització: Desembre de 2001 

5.2.2. Publicacions conjuntes 

Rodríguez Illera, J.L. ; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J. y Rubio, M.J. (Comps.) (2000). 
Multimedia Educativo 2001. Barcelona: ICE, Universitat de Barcelona. 

Rodríguez Illera, J.L.; Escofet, A.; Gros, B.; Quintana, J. y Rubio, M.J. (Comps.) 
(2001).lll Jornades Multimedia Educatiu. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona. 

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

5.3.1. Projectes d'investigació finan~ats 

El Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI) ha continuat 
desenvolupant les activitats relacionades amb dos projectes d'investigació iniciats en anys 
anteriors que es troben en diferents fases de realització (núms. 1 i 2), i ha obtingut 
finan9ament del Ministeri de Ciencia i Tecnología per a un de nou (núm. 3 ): 

l. Developing literacy in different l.anguages aud contexts 

Membres.: Liliana Tolchinsky (investigadora principal) i Melina Aparici . Membres 
associats: Joan Perera, Noemí Argerich i Elisa Rosado. La recerca fotma part 
d'un projecte més ampli, coordinat perla prof. Ruth Berman, de la Universitat de 
Tel Aviv, en el qual participen grups de cinc altres pa'isos (Estats Units 
d'America del Nord, Frarn;a, Israel, Paisos Baixos i Suecia). 

Període. 1996-2001. 

Finanrament. Spencer Foundation (Chicago. USA). 

Divulgació resultats. Els principals resultats han estat difosos a través dels tres 
volums de Working Papers in Developing Literacy across Genres, Modalities 
and Languages, volum I (Tel Aviv, 1999), volum Il (Te] Aviv, 1999) i volum III 
(Barcelona, 2000) i en els treballs següents: Tolchinsky, Johanson, Zamora ( en 
premsa), Ravid, Tolchinsky (en premsa) i Ravid, van Hell, Rosado, Zamora (en 
premsa). 

2. Processament i organització discursiva de textos expositius orals i escrits (1999-
RED-5020-2A) 

Membres. Joan Perera (investigador principal), Carme Arbonés, Joan Busquets, M. 
Llui'sa Carbonell, Marcel Fité i Pilar Monné. Becaria d'investigació: Elisa 
Rosado. Membres associats: Liliana Tolchinsky, Melina Aparici i Noemí 
Argerich. 

Període. Gener 2000 - desembre 2001 
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Finan9ament. Divisió de Ciencies de l'Educació. Universitat de Barcelona. 

Divulgació resultats. Principals publicacions fins al moment: Perera & Aparici 
(2001) i Tolchinsky, Perera, Arge1ich & Aparici (1999 i 2001 ). 

3. Recursos lingüístics de despersonalització: perspectives translingüística, evolutiva i 
didactica (BSO2000-0676) 

Membres. Joan Perera (investigador principal), Carme Buisan, Miguel Siguan, Liliana 
Tolchinsky, Carme Arbones, Llu'isa Carbonell, Marcel Fité i Pilar Monné. 
Investigadora associada: Harriet Jisa (Universitat de Lió, Franc;a). 

Període. 2001-2003 

Finan9ament. Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació 
Tecnologica 2000-2003. Direcció General d'Investigació. Ministeri de Ciencia i 
Tecnología 

Divulgació resultats. Projecte en fase inicial. Alguns treballs anteriors en la línia de la 
present recerca són: Rosado, Aparici, Perera & Tolchinsky (en premsa) i 
Tolchinsky, Perera, Argerich & Aparici (2001). 

5.3.2. Participació en xarxes tematiques 

El GRERLI és un deis grups integrants de la xarxa tematica L'educació lingüística i la 
formació d'ensenyants en situacions multiculturals i multilingües, encapc;alada per la 
Universitat Autonoma de Barcelona, i aprovada pel Departament d'Universitats i Recerca de 
la Generalitat de Catalunya en la convocatoria de l'any 2000. En formen part 16 grups de 
recerca de 1 O uni versitats diferents. 

5.3.3. Participació en congressos i seminaris 

• SIG-Writing Conference 2000. Universita di Verana, 7-9 de juliol de 2000 
Liliana Tolchinsky. Organització del simposi "Research on the development of 

text production in a crosslinguistic perspective". 
Liliana Tolchinsky. Comunicació: "Means for defining the boundaries of an 

expository texts" 

Primer Congreso Internacional de Necesidades Educativas Especiales. Granada, 
setembre 2000 
Liliana Tolchinsky. Participació invitada a la taula rodona "Procesos de 

alfabetización en condiciones de extrema diversidad'' . 

VIII Alcuentru Llingua Minoritaria y Educación. Oviedo, 28-30 de mar'r de 2001. 
Joan Perera. Ponencia invitada: "Interferencias lingüísticas en contextos bilingües: 

los límites de la escuela". 
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5.3.4. Publicacions 

Jisa, H., Reilly, J., Rosado, E., Verhoeven, L. (en prernsa) "Passive voice constructions in 
written texts: A crosslinguistic developmental study". Written Language and 
Literacy 

Perera, J., Aparici, M. (2001) "Variedad y distribución de los movimientos retóricos 
en textos expositivos escritos". Dins De la Cruz, I., Santamaría, C., Tejedor, C., 
Valero, C. (ed.) La lingüística aplicada a finales del siglo XX. Ensayos y 
propuestas. AESLA - Universidad de Alcalá de Henares, pp. 125-130 

Ragnarsdóttir, H., Aparici, M., Cahana-Amitay, D., van Hell, J., Vigué-Simon, A. (en 
premsa) "Verbal structure and content in ex.pository and narrative texts". Written 
Language and Literacy 

Ravid, D., van Hell, J., Rosado, E., Zamora, A. (en premsa). "Subject NP patterning in 
the development of text production: A crosslinguistic study of Dutch, English, 
Hebrew, and Spanish". Written Language and Literacy 

Ravid, D., Tolchinsky, L. (en premsa). "Developing Linguistic Literacy: A 
Comprehensive Model ". Journal of Child Language 

Rosado (2001 ) "Looking for a talented learner: a case study of the acquisition of catalan 
in a naturalistic environment". Dins C. Muñoz (coord.) Trabajos en Lingüística 
Aplicada. AESLA, Barcelona, pp. 195-203 

Rosado, E., Aparici, M., Perera, J., Tolchinsky, L. (en premsa) "Spanish se as a Means of 
Depersonalization across Ages, Genres and Modalities" Dins First lnternational 
Conference on Language Variation in Europe Proceedings. Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona 

Tolchinsky, L. , Johanson, V., Zamora, A. (en premsa) "Text openings and closings. 
Textual Autonomy and Differentiation". Written Language and Literacy. 

Tolchinsky, L., Ballesteros, M., Brichs, L., Camporeale, A., Cruz, J., Cuberes, X., Marsé, 
J., Pedra, L., Ramos, R., Sáez, D ., Sendra, M. (en premsa) Processos d'aprenentatge 
i formaci6 docent en condicions d'extrema diversitat. Premi Rosa Sensat de 
Pedagogía 2000 

Tolchinsky, L., Perera, J., Argerich, N., Aparici, M. (2001) "Posicionamiento temático y 
personal en el desarrollo de textos expositivos". Dins C. Muñoz (coord.) Trabajos en 
Lingüística Aplicada. AESLA, Barcelona, pp. 215-222 

Verhoeven, L., Aparici, M., Cahana-Amitay, D., Kriz, S., Viguié, A. (en premsa) "Clause 
Packaging: A Cross Linguistic Study". Written Language and Literacy. 

5.4. ESTUDI SOBRE SERVEIS PERA LA INFANCIA 

L'Institut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona, per conveni amb 
l'A.rea d'Educació de la Diputació de Barcelona, ha elaborat un estudi sobre Serveis pera 
la Infancia que s'ocupa d'analitzar les causes per les quals cal endegar projectes educatius 
flexibles i diversos per atendre els infants de menys de tres anys i llurs famílies, a la 
vegada que presenta altematives de millora i d'innovació per aquesta mena de serveis. 
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L'estudi constitueix la segona part d'un. d'anterior que es va presentar el 1999 amb el títol 
de L'educació deis. més petits. I si en aquella ocasió el tema nuclear era l'escolarització. 
deis infants d'entre O i 3 anys, ara ho és els serveis altematius i. complementaris a les 
escoles bressol. 

L'objectiu principal de I'estudi. és proporcionar informació per proposar modalitats de 
serveis per a la. petita infancia i les famílies que es puguin endegar des del món 
municipal. Per aixo s'ha revisat una important quantitat de treballs i experiencies sobre el 
tema, i s'ha elaborat una proposta de models de serveis susceptibles d'implementar en el 
territori. I també s'ofereix una amplia bateria de recursos a través de facilitar cerques 
sobre el tema a Internet. 

Paral-lelament s'ha confeccionat un nou inventari de serveis escolars del primer cicle 
d'educació infantil , a fi de poder-lo contrastar amb l'inventari anterior corresponent al 
curs 1997-1998. Per aixo s'ha elaborat una base de dades que recull les inforrnacions 
proporcionades pels ajuntaments i les escoles bressol públíques de la província de 
Barcelona sobre serveis escolars i educatius en els diferents municipis. 

L'equip de treball, dirigit pe] professor Angel Fomer del Departament de Metodes 
d'Investigació i Diagnostic en Educació, ha comptat amb la professora Fina Recasens del 
Departament de Teoria Sociologica, Filosofía del Dret i Metodología de les Ciencies 
Socials, i la senyora Conce Acedo Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Granollers. 

Aquest estudi, iniciat el setembre, passat s'editara i presentara públicament la propera 
tardor. 

5.5. ESTUDI SOBRE "LA UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGJES DE LA 
INFORMACIÓ A LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT. 
APLICACIÓ A l'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'Institut de Ciencies de 
l'Educació de la Universitat de Barcelona i experts en Tecnologies de la Informació. 

Durant el primer trimestre del curs 1999-2000 es van acabar de fer els treballs previstos i 
es va redactar la Memoria Final. Durant el present curs s'esta duent a terme la Segona 
fase 

5.5.1. Objectius de la segona fase de la recerca 

~ Objectius principals 

1) Aprofundir en els aspectes tecnics que donen suport a la formació perrnanent no 
presencial mitjarn;ant les tecnologies de la informació i analitzar l'estat actual de 
les diferents aplicacions en la formació del professorat. 

2) Analitzar com es poden transformar les modalitats ja indicades (forum, grups de 
treball, inforrnació) de formació permanent presencials aplicant les tecnologies de 
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la informació i cone1xer la infrastructura, dificultats i avantatges, els usuaris 
potencials, els professionals necessaris, els costos de cadascuna d'elles per decidir 
quines poden tenir un major interes d'aplicació. 

3) Dissenyar una o varíes aplicacions dels tres aspectes, experimentar-les i avaluar
les. 

• Objectius secundaris 

1) Potenciar els contactes i col-laboracions amb al tres instítucions que tenen 
experiencia en aquests sistemes de formació. 

2) Millorar la infrastructura, ja creada durant la primera fase, que faciliti l'intercanvi 
d'informació, treballs, materials, recursos, etc. entre Centres, professors i assessors 
de formació en xarxes de treball. 

3) Elaborar un pla concret d'aplicacions a l'ICE, tenint en compte les necessitats i 
continguts/tematiques, i utilitzar-les posteriorment en les seves responsabilitats en 
la formació del professorat de tots els nivells educatius. 

4) Experimentar les aplicacions metodologiques analitzades. 

5) A valuar les eines utilitzades, els materials i els resultats obtinguts. 

6) Millorar el desenvolupament dels aspectes relacionats ambl'avaluació deis 
aprenentatges, aspecte molt important i que ha estat una qüestió de preocupació en 
la primera fase 

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

5.5.2. Treballs en curs. 

L'esfor<;: s'ha centrat en: 

La creació d'un sistema de prospecció de necessitats de formació del professorat 

L'elaboració d'instruments d'avaluació d'activitats de formació 

La creació de sistemes de tractament estadístic de les dades obtingudes. 

L'analisi de plataformes de treball cooperatiu. En particular s'han fet proves amb 
BSCW. 
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5.6 GRUP DE RECERCA I FORMA CIÓ EN TEMES TRANSVERSALS. 

PROJECTE: Estrategies peral desenvolupament dels Eixos Transversals del Currículum 

El grup de recerca sobre temes transversals esta format per professors en actiu deis 
diferents nivells educatius. Els membres del grup han impartit diferents cursos, seminaris i 
assessoraments de caire teoric i practic en que s'han aplicat i s'ha reflexionat sobre els seus 
materials i són autors de diferents publicacions sobre els Eixos Transversa1s i les seves 
implicacions didactiques . 

Membres del grup: 

Dolors Casas Gómez 
Josep Vilaro I Camps 
Montse Santacana I Fabre 
Gemma Domenech Burjachs 
Conrado Jiménez Quintana 
Elisabet Quesada I Marsa 
Martina Malo Herranz 
Carmen Garcia Barragán 

5.6.1. Justificació del projecte. 

IMEB Roure Clot 
IES. Palleja 
IES. Baix Penedes (El Vendrell) 
CEIP. Canigó 
CEIP. L'alzina (Molins De Rei) 
CEIP. Carlit (Barcelona) 
IES.Consell De Cent.(Barcelona) 
CEIP. Joan Sampera I Torras (Les Franqueses) 

La societat actual esta plantejant un seguit de situacions de rellevancia social (violencia, 
conflictes bel ·lics, desigualtats socials, discriminacíó, degradació mediambiental, 
consumisme, desenvolupament sostenible, etc.) i que el Currículum ha volgut agrupar en 
els anomenats "eixos transversals" 

Per tant des del món de I'educacíó es veu necessari reflexionar i aportar estrategies per 
incorporar aquestes problema.tiques transversa.Is al currículum de cada centre educatiu. 
Aquestes estrategies metodologiques i organitzatives haurien d'anar dirigides a: 

a) Cercar formes per apropar i transmetre la necessitat del tractament d'aquests 
dimensions de la realitat social als equips de professors, a l'hora que es proposen 
pautes de reflexió sobre el paper educatiu dels eixos transversals. 

b) Cercar estrategies per desenvolupar els eixos transversals des dels diferents projectes 
educatius i programacions. 

D'alt:ra banda és evident que es necessita continuar reflexionant sobre el concepte d'eixos 
transversals i de transversalitat tant des de la perspectiva de cada eix com des d'una 
perspectiva globalitzadora. Així també és important reflexionar sobre el paper dels Eixos 
Transversals en l'Educació en Valors, tanta nivell conceptual com metodologic. Aquesta 
reflexió s'ha de donar en un procés de retroalimentació amb les experiencies i 
experimentació de materials, que d'altra banda s'han de potenciar. 

La selecció o priorització de continguts, l'organització del centre, la selecció de recursos i 
els tipus d'intervenció dídactica de cada professor, entre d'altres, són exemples de diferents 
ambits a del currículum explícit, pero també a on el ocult pot entrar en contradicció amb la 
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decisió de desenvolupar els eixos transversals. És per aixo que es necessiten reflexions i 
propostes que ajudin a identificar aquestes contradiccions. Així també es necessiten 
d' estrategies suficientment contrastades amb la practica quotidiana dels centres. 

Finalment els eixos transversals lluny de perseguir la incorporació de més continguts a les 
diferents arees, es presenten com a continguts curriculars basics ( conceptes, procediments i 
actituds) pero que en el seu desenvolupament pretenen ajudar a interpretar la realitat social i 
construir un currículum des d'una perspectiva crítica i etica. Aixo ens situa davant la 
necessitat de reflexionar sobre uns principis etics i uns valors que fonamenten les actituds i 
comportaments per a una convivencia més justa, així com sobre les estrategies de 
"transversalització" del currículum escolar des d'aquesta perspectiva etica. 

5.6.2. Objectius generals del grup 

1) Crear una base de documentació, bibliografia i d'experiencies sobre els "Eixos 
Transversals del Currículum. 

2) Reflexionar sobre el concepte d'Eixos Transversals i de transversalitat curricular. 

3) Reflexionar sobre el paper dels Eixos Transversals dins l'Educació en Valors. 

4) Elaborar pautes per reflexionar i debatre els equips de professorat sobre el potencial 
educatiu dels Eixos Transversals. 

5) Aprofundir en estrategies metodologiques per introdu'ir els Eixos Transversals en els 
diferents projectes educatius. 

6) Elaborar, aplicar i avaluar materials dissenyats per tractar els Eixos Trasnversals en 
els diferents nivells de concreció del Currículum. 

5.6.3. Activitats realitzades durant el curs 2000-2001 

• Publicació del llibre: 
Estrategias para el desarrollo de los temas transversales del currículum 
Palos,J.(Coord). Casas,D.; Domenech,G; García,C; Jiménez,C; Quesada E; 

Santacana,M.; Vilaró,J. (2000) 
Barcelona: Horsori-ICE. UB.Col. Cuadernos de Educación, nº. 31. 227 pag. 

• Disseny i actualització de la pagina web del grup: 
http://www.ub.es/ice/programes/transversals 

Elaboració de propostes didactiques i seguiment d'experiencies aplicades a 
centres d'Educació Infantil i Primaria. 

Assessorament al centre CEIP Sagrada Familia de la Llagosta per la "Introducció 
dels Eixos Transversals en el centre". Aquest assessorament continua el proper 
curs. 

• Disseny de recerca sobre "Concepte i estat del tractament dels Eixos Transversals 
del currículum en la practica dels centres d'E.lnfantil, Primaria i Secundaria de 
Catalunya". S'ha dissenyat i enviat a tots els centres de Catalunya una enquesta. 
El proper curs farem el buidat i redactarem resultats i conclusions. Aquest 
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document sera la base per organitzar altres activitats, entre elles unes Jornades 
sobre els "Eixos Transversals del currículum". 

Consolidació de la proposta de tallers sobre els Eixos Transversals com a 
estrategies per a apropar i desenvolupar aquests temes en els centres educatius. 
Aquest<; tallers són: 

- Els temes monografics 
- Analisi de casos o situacions educatives quotidianes 
- Auditoria de llibres de text 
- lmpregnació d'unitats didactiques. 
- Disseny d'unitats didactiques centrades en temes transversals. 
- Irnpregnació d'una area curricular. 

5.7. ESTUDI "APRENDRE EN XARXA. ESTUDI SOBRE LES XARXES 
D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE CATALUNYA" 

El projecte "Aprendre en Xarxa. Estudi sobre les Xarxes d'lntercanvi de Coneixements 
de Catalunya" esta coordinat pel professor Femando López Palma. La Fundació Bofill i 
l'Institut de Ciencies de l'Educació de ]a Universitat de Barcelona van acordar promoure 
dit estudi. 

Grup Investigador: 

Femando López Palma ( Coordinador) 
Encama García Illan 
Celia Herrero 
Vicenta Pechoan 
Rafael Juncadella 
Josep Palos 
Pablo Palmero 

Objectius: 

• Realitzar un estudi de la situació de les xarxes de Catalunya analitzant les 
característiques dels participants, el context de les diferents xarxes i els equips 
d'animació. 

Inferir en la millora del funcionament de les diferents xarxes per tal que, a través 
de la reflexió sobre la practica, els equips d'animació -i les xarxes en general
facin un salt qualitatiu en el seu funcionament. 

• Contextualitzar les xarxes dins el panorama historie de la cultura popular a 
Catalunya. 

Tenir una panoramica de les xarxes a nivell europeu i mundial, i veure que tenen 
les xarxes catalanes en comú amb la resta i quins són els seus trets diferenciadors. 

Estudiar com fomentar la participació d'aquells grups que tradicionalment no 
participen a altres activitats culturals. 

Realitzar un inventari de experiencies practiques i caracteritzar noves 
metodologies d'aprenentatge en Ja transmissió de coneixements. 
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Els productes del treball 

Estudi global sobre la experiencia de les Xarxes d'Intercanvi de Coneixements de 
Catalunya. 

Web sobre els diferents apartats de l'estudi. 

- Tríptics sobre els aspectes practics més rellevants de l'estudi: com es fa una xarxa, la 
descoberta de sabers, l'intercanvi de sabers, exits i problemes de l'aprenentatge en 
xarxa, el primer dia que es fa el curs, com aprendre a aprendre i com ensenyar. 

5.8. ESTRATEGIES PERAL MILLORAMENT DE L'EDUCACIÓ I LA 
FORMACIÓ D'ADULTS EN CONTEXTOS REGIONALS (SAEDA). 

Stratégies d'Amélioration de l'Éducation des Adultes dans des Contextes Regionaux 

PROGRAMA SÓCRATES. UNIÓ EUROPEA. 

Comite Investigador a Catalunya 

Fernando López Palma (Universitat de Barcelona. ICE. - Coordinador del projecte) 
Rocío Castiñeira López 
Encama García Illán 
José Antonio García Suárez (Universitat de Barcelona) 
Antoni González Senmartí (Universitat Rovira i Virgili) 
Celia Herrero Buj 
Virtuts Jiménez Domínguez (Centre de Formació d' Adults La Concordia. 

Departament de Benestar Social) 
Luz Lemos Castro (Escala d'Adults Pegaso. Departament de Benestar Social) 
Cristina Marín i Prades (Departament de Treball) 
Canne Martínez Roca 
Margarida Massot Verdú (Universitat Autonoma de Barcelona) 
María José Rubio (Universitat de Barcelona) 

Comite Coordinador a Europa 

- Aosta - Italia: IRRSAE-Aosta i CEDE. Frascati. Piero Aggetaz i Victoria Gallina. 

- Catalunya: Universitat de Barcelona. ICE. Fernando López Palma. 

- Flandes: Katholieke Universiteit. Leuven. Walter Leirman. 

- Languedoc-Roussi1lon: Universitat Paul Valéry, Montpellier. Pierre Hebrard. 

- Patras - Grecia: Universitat de Patras. Dimitri Vergidis. 

El projecte europeu de investigació "SAEDA-Estrategies pera la millora de l'educació 
d'adults en els contextos regionals" es va realitzar durant els anys 1998-2000, dins del 
Programa Sócrates de la Comissió Europea, per les Universitats de Barcelona (E), 
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Leuven (B), Montpellier (F), Patron (G), la CEDE de Frascanti (I) i l'IRRSAE de la 
Vallée d'Aoste (I). El projecte, coordinat per l'IRRSAE, consisteix en una investigació 
comparada dirigida a la millora de l'educació dels adults abordant l'estudi de les 
necessitats, de les polítiques, de l 'oferta i de l'accés en I' ambit de l'educació dels adults en 
les quatre regions d'Europa estudiades: Catalunya a España, el Lenguadoc-Roussillon a 
Frarn;:a, la regió de Patras a Grecia i la Vall d'Aosta a Italia. 

La participació en el projecte de diferents institucions i regions de la Unió Europea 
respon a 1 'exigencia de donar al projecte una dimensió europea; amb la finalitat 
d'aprofitar la realització de l'estudi per a 1 'enriquiment recíproc derivat de la cooperació 
entre els pa'isos, tot i respectant les especificitats regionals. Aquesta cooperació s'ha 
concretat a través del canvi i la confrontació, a !'interior de cada equip d'investigació, de 
competencies, d'experiencies significatives, d'innovacions que han condui't a la 
construcció en comú d'estrategies pera l'educació d'adults . 

La publicació final del projecte va estar tradu'ida a les llengües dels quatre pa'isos 
participants en la ínvestigació . 

Pel que concerneix a les regions participants en el projecte, les reflexions i els fets que 
presenten són a la vegada un punt d'arribada i un punt de partida: en efecte, l'estudi 
presenta un marc molt ric de punts de vista sobre l'educació d'adults, els problemes, els 
punts febles i els punts forts, pero també presenta propostes concretes. És a partir 
d'aquests elements que en els diferents contextos podem fer a posteriori analisi d'estudi, 
sobretot en accions concretes de millora de polítiques i de 1 'oferta respecte a l' educació 
d'adults. 

La publicació consta de sis parts: la primera presenta el projecte i la investigació; la 
segona descriu els contextos de les regions que participen a l'estudi; la tercera recull els 
resultats de l'enquesta en el conjunt de les quatre regions col-laboradores; la quarta fa un 
resum dels principals resultats de l'estudi de cada regió; la cinquena recull algunes 
reflexions sobre la metodología i la realització del projecte europeu; la sisena, propasa 
algunes conclusions generals respecta al projecte en general. 

El text s'obre amb un proleg del President de la CEDE i conclou amb els annexos: un 
glossari multilingüe que recupera els principals termes utilitzats a l' estudi, les eines de 
l' enquesta i un recull de to tes les taules i els grafics de presentació emprats a la 
in vestigació. 
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6. PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
UNIVERSITARI 

No resulta facil fer aquesta part de la Memoria de l'ICE. Per una banda hem de constatar 
el lent camí que hem anat fen al llarg de dos anys. Primer varern definir línies de treball. 
Després consolidaiiem !'estructura mínima (un coordinador, un cap i una becaria) amb 
que hem treballat fins ara, amb una excel-lent col-laboració de la resta de companys de 
l ' ICE. 

Finalment varem comern;ar a actuar, sense pressa ni pausa. Voldríem que fos realitat allo 
que varem llegir una vegada: els centres són una metafora, cal anar alla on és el 
professorat. .. les actuacions són les que faran la millar propaganda. No cal preocupar-se 
sinó del ser, d ' al1o que es diu la feina ben feta, ella sola parlara del que som, del que 
volem i del que fem. 

6.1. REACTIVADA LA SECCIÓ D'UNIVERSITAT 

El curs 2000-2001 hem pogut reactivar la Secció d'Universitat de l'ICE. El mes d ' abril 
prenia possessió com a cap d'aquesta Secció el Dr. Salvador Carrasco Calvo, procedent 
del Departament de Sociologia i Analisi de les Organitzacions (Secció 2) , de la Divisió II. 

Durant els dos darrers cursos l ' ICE va acollir i donar suport i infrastructura al Programa 
de Formació del Professorat Universitari de la UB. A la memoria del curs anterior 
s'enunciaven les línies d'actuació i els objectius del Programa, així com les primeres 
actuacions realitzades. 

La dinamica engegada va anar demanant una més forta implicació econom1ca i de 
recursos humans, de !'ICE en la formació. Varem arribar a no poder distingir amb 
precisió el que es realitzava com a Programa del Vicerectorat, en coordinació amb el 
GAIU, i el que es feia com a ICE. La reactivació de la Secció d 'Universitat va ser 
possible per estar prevista als Estatuts del 'Institut. 

En la mateíxa direcció de refon;ar una acció més eficient i oberta a tota la Universitat 
s ' ha sotmes a l 'aprovació de la Junta de Govem de la UB una modificació dels Estatuts 
de l'ICE. En el nou text esta previst la participació d'un representant de cada Divisió i del 
Rectorat en els organismes de Govem de l'ICE i especialment en la prograrnació de la 
forrnació pedagogica del professorat universitari per part de la nova Secció. 

6.2. VERS UNA NOVA SITUACIÓ 

Al llarg d'aquest curs s'han dut a terme actuacions ben significatives orientades vers una 
majar coordinació amb els responsables dels Plans de Millora docent de les Divisions de 
la UB i amb els deis diferents organismes que intervenen en el camp de la formació del 
professorat universitari dins la UB. El treball encetat ha fet arrelar més, si era possible, la 
convicció de ]' existencia d'una certa dispersió en aquest terreny: les avantatges d ' una 

71 



lnstitut de Ciencies de l 'Educació UB - Memoria del curs 2000-2001 

dina.mica que engendra sinergies positives entre iniciatives diverses pero 
complementa.ríes. 

Al nostre criteri, s'imposa una clarificació de competencies i una simplificació 
d' organismes dedicats a la formació del professorat, en benefici d ' una oferta ben 
articulada de formacíó; d'un política proactiva de suport a la docencia a través de la 
formació inicial i permanent del professorat universitari; i d ' una major optimització deis 
recursos disponibles. En acabar el curs 2000-2001 és aquesta la situació en la qual ens 
trobem. 

6.3. UN ESFOR(: DE COORDINACIÓ 

Des de l'ICE es valora molt positivament la impecable i estreta col-laboració mantinguda 
amb el GAIU amb motiu de la gestió dels Projectes d'Innovació referits a formació del 
professorat i la positiva experiencia de coordinació mantinguda amb el Centre de Sants, 
el Centre d'Informatica, UBMedia i GAIU, en l ' organització dels cursos sobre TICs, 
ofertats el mes de mai g de 2001. 

Aquest esfon; de coordinació interna dins la UB ha anat paral-lel a la col-laboració que 
hem establert amb els ICEs de la U AB i UPC en la realització del 1 Congrés 
Internacional de Docencia Universitaria i Innovació i la celebració d'un Seminari sobre 
1' "Itinerari de formació pedagogica del professorat universitari ". 

Valorem molt positivament una col-laboració que promet bons fruits i que no ha fet sinó 
donar els primers passos. 

6.4. ACTUAC/ONS 

6.4.1. Congrés Internacional sobre Docencia Universitaria i Innovació 

Celebrat el mes de juny de 2000 i coorganitzat pels ICEs de la UB, UAB i UPC. Hi van 
participar més de 400 congresistes. 

El Congrés va estar dedicat monograficament a la docencia i la innovació universitaria. 
Intervingueren com a conferenciants experts de prestigi internacional. 

En el mes de maig del 2001 varem entrar en la fase preparatoria del JI Congrés. Esta 
previst celebrar-ho el juny de 2002, ambla participació, també, de l'ICE de la Universitat 
Rovira i Virgili. 

6.4.2. Postgraus 

> Postgrau "Jnnovació a la Docencia Universitaria" 

Hem col-laborat intensament en la realització d ' aquest postgrau de formació 
inicial de professorat nove11 de la Divisió II, encarregat i dirigit pels Drs. Vicern;: 
Benedito i Francesc lmbemon. El curs té una durada de 168 hores distribui"des 
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en cinc moduls, adrec;at a 25 professors. Ha estat una experiencia de la que ja 
aquest any hem tret bon profit, ates que ens ha perrnes fer el disseny d'una nova 
línia d' acció en la formació inicial dels docents universitaris . 

> Postgrau "Educació en el lleure: direcció i gestió" 

Aquest curs de postgrau ha estat coorganitzat, mitjanc;ant conveni, amb la 
Fundació Catalana de l 'Esplai. Consta de 180 hores i s 'ha adrec;at a un total de 
22 alumnes . 

El curs ha estat desenvolupat amb plena normalitat i valorat molt positivament 
per l'alumnat, el professorat i els organitzadors. 

Al moment de tancar aquesta Memoria s'esta fent la difusió de propaganda per 
la segona edició del Curs. 

6.4.3. Altres activitats 

1) En col-laboració amb els ICEs de la UB, UAB i UPC hem coorganitzat Uuny 
2001) un Seminari sobre un possible "Itinerari de formació pedagogica del 
professorat universitari" . Van participar com a convidats Liz Beaty i Gunnar 
Handal, del Regne Unit i Noruega respectivament. Les conclusions del Seminari 
apunten cap a possibles nous camps de col-laboració en les tres universitats en 
l' ambit de la formació inicial del professorat uní versitari . 

2) Al llarg del curs s'ha anat preparant la celebració d'un Seminari sobre la "Gestión 
de la calidad en la educación: capacitación para dirigentes de la enseñanza", a 

celebrar a Barcelona el proper mes de setembre. El Seminari s'adrec;a a directius de 
centres docents de la República Argentina. El Seminari esta encarregat per la 
Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República 
Argentina (CORDIEP). 

3) A petició d'una unitat docent de la Facultat de Farmacia, s'ha organitzat un curs 
d' Excel i Power Point durant el mes de gener-febrer. 

4) En el marc de la convocatoria d'ajuts per formació del professorat universitari del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, de l'any 2001, en col·laboració amb 
UBMedia, GAIU, Centre de Sants, Centre d' Informatica i el mateix ICE (que 
gestiona la inscripció, certificació i gestió economica) s'han coorganitzat els cursos 
següents: 

Gestió de bibliografies I 
Programació amb JAVA 
lntroducció ARCinfo 
Nocions d 'informatica per a usuaris novells 
ARCfnfo avanfat 
Estadística dese. 1 introducció a la inferencia/ amb SPSS 10.01 (grup JI) 
Estadística dese. I introducció a la inferencia/ amb SPSS JO.O] (grup JI) 
lntroducció a les bases de dades relacionals DB2 I 
lntroducció a Mathematica 
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Tecniques de pragramació en Java per internet 
Estadística inferencia[ SPSS 10.01 
Gestió de bihliografies V 
Introducció a les bases de dades relacianals DB2 II 
Introducció a Linux I 
Edició de material docent en suport digital I 
WebCT (grup l) 
WebCT (grup JI) 
Introducció a Linux JI 
Powerpoint 
Excel 
Access 
Word 
Iniciació a la creació de planes web 
Creació de pagines HTML 
Internet 
Edició de material docent en suport digital II 
Toolbook 
Edició electronica de documents (Adobe-Acrobat) - grup I 
Edició electronica de documents (Adobe-Acrobat) - grup II 
Linux avanrat 
lntroducció a Linux III 

5) En col-laboració amb el GAIU i UBMedia s'ha organitzat un Curs on Line de 
docencia universitaria, adrec;at a professorat universitari vinculat a projectes de 
grups d'innovació docent reconeguts per la UB. Les 20 places es van omplir 
rapidament. Tenim una llista d'espera suficient per a organitzar un altre curs. Els 
problemes practics són deduts a la lirnitadíssima disponibilitat pressupostaria. 

6) Al llarg del curs hem tingut diversos contactes amb professorat responsable dels 
projectes d'innovació docent, per la gestió dels ajuts de formació de les 
convocatories del GAIU per delegació d'aquest gabinet. 

La participació de l'ICE en el disseny de la convocatoria d'ajuts a projectes de 
formació per innovació ens va permetre introduir algunes prioritats que havien 
estat treballades previament amb el Vicerector de Docencia i Estudiants del 
moment i amb els responsables dels Plans de Millora Docent de les Divisions. 

7) En la línia de suport institucional, hem col·laborat amb els responsables de les 
Divisions en l'organització de Jomades sobre les TIC en la docencia universitaria 
(divisions II, III i IV) i en l'organització de formació per al desenvolupament de 
programes d'acció tutorial, en col-laboració amb el GOU, en diversos 
ensenyaments de la Universitat de Barcelona. 

8) En col-laboració amb la Cap de la Secció de Recerca Educativa de l'ICE i amb el 
seu Director Adjunt hem fet una detecció de necessitats, per mitja d'una enquesta 
per via electronica, sobre necessitats de formació en les TICs. Hem obtingut 
resposta de 600 professors/res. L' analisi de les dades es passara a les Divisions i 
als responsables dels organismes que fan formació en el proper trimestre. 
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6.5. UN APUNT FINAL 

Tal i com hem comentat públicament, a la propia UB i en altres universitats i instancies a 
les quals hern estat convidats, aquesta primera experiencia de la nova etapa de la Secció 
d ' Universitat de l'ICE s'ha caracteritzat per una ferrna voluntat d'aprendre d'experiencies 
anteriors, donant-les continuüat o un nou ale quan s'ha pogut; per la col-laboració lleial 
amb tots aquells que intervenen o tenen idees i experiencies que aportar; perla flexibilitat 
i capacitat d' adaptar-nos a les múltiples i variades situacions en que es realitza, a peu 
d'aula, la docencia; per la generosa (més enlla de protagonisrnes individuals o 
institucionals) col-laboració í fluida cornunicació entre responsables de la Universitat. 

¿Caldra dir que ens sentim amb forfa i capacitat de treball com per a endegar una nova 
etapa, si som capafOS de mantenir aquest esperit d'obertura i col-laboració entre tots? 
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7. FORMACIÓ DE PROFESSORAT D'ESCOLES D' ADULTS 
(CONVENI DGFA/ICE-UB) 

Amb data 19 de juny de 2000 es va signar un conveni de col-laboració entre el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'ICE de la Universitat 
de Barcelona pera la Formació de Professorat d 'Escoles i Aules de Formació de Persones 
Adultes. La Coordinació de les activitats derivades d' aquest conveni estara a dmec del 
professor José Palos. 

Les accions a desenvolupar són: 

1) Col-laborar en la detecció de necessitats de formació permanent dels formadors de 
persones adultes i en la recerca, la qual es planteja comuna necessitat per coneixer 
aspectes significatius, tant des del punt de vista conceptual com a practic, per tal 
d'enriquir la formació de persones adultes i la competencia del seu professorat. 

2) Elaborar un pla de fonnació de formadors de persones adultes per un període de 
tres anys (2001-03) que permeti donar orientacions i eines per a la millora de la 
practica docent. 

3) Organitzar cursos, jomades, seminaris i altres activitats. Els cursos s'oferiran en 
rnodalitats presencial, sernipresencial i virtual. 

7.1. ACTIVITATS REALITZADES 

L'activitat del primer trimestre del curs 2000-2001 es va centrar en tasques de disseny, 
organització i gestió de les accions forrnatives que s'han dut a terme aquest any 
academic: 

a) Disseny dels cursos conjuntament amb els coordinadors de1s ambits. 

b) Gestió d'irnplicacions adrninistratives i tecniques del conveni i dels cursos. 
Seguiment de les concrecions del conveni 
Registre deis cursos a 1'ICE 
Organització de procés de matriculació, assistencia, generació d'actes, 
certificacions. 

A continuació es presenten les activitats formatives dutes a terme de gener a juny de 
2001: 

En l'ambit Cursltaller de formació sobre "Didactica de la Tecnologia" s'ha 
impartit el Curs de formació per professors de l'ambit de Matematiques, Ciencia 
i Tecnologia 

Data: 29 i 30 de gener de 2001 

Lloc: Aula de Recursos de Tecnología (CRP de Cerdanyola del Valles) 

Tema: Didactica de la Tecnología 
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En l'ambit Curs de formació sobre "Didactica de les Ciencies Socials" s'ha 
ímpartít el Curs de formació per professors de l'ambit social i participació. 

Data: 5 i 6 de febrer 

Lloc: DGFA i Museu d'Hístoria de Catalunya. 

Temes i activitats desenvolupades: 
- Els museus com a recurs didactic. Conceptes i recursos 
- Els museus coma recurs didactic. Taller: Viure i morir a la Guerra Civil (1936-39) 

- Les sortides i els itíneraris urbans com a recurs dídactic. 
- El film i el documental coma recurs didactic 

Curs de formació de l'ambit de Llengua i Comunicació 

Data: 1 i 2 de mar~ 

L1oc: DGFA í Museu d'Historía de Catalunya. 

Temes desenvolupats: 
- La imatge, una lectura predictiva. 
- Com treballar la llengua a través dels textos literaris. 

Jornada sobre "El tractament de la diversitat de capacitats i l'autoaprenentatge 
com a estrategia en la formació de les persones adultes" 

Data: 1 í 2 de mar~ 

L1oc: Aula Magna del Campus de la Vall d'Hebrón de la UB 

7.2. PERSPECTIVES DE FVTUR 

Durant el mes de juny s 'ha procedit a la identificació de necessitats formatives del 
professorat per a realitzar la programació de la formacíó per al primer trimestre del curs 
2001-2002. D'aquest objectiu en destaquem: 

a) El disseny d'un instrument pera identificar les necessitats formatives. 

b) L'apbcació de l'instrument elaborat i el buidat i analisi de les dades obtingudes 
per concretar les necessitats formatives del professorat. 

I, posant fill a l'agulla, ja s'esta preparant una Jornada de formació sobre tecniques 
d'estudi i estrategies d'aprenentatge que es celebrara el proper mes de setembre. 

El curs vinent, un cop aprovat el nou Reglament de l'ICE, iniciara el seu camí la Secció 
d'Educació No Formal i de Persones Adultes amb l'objectiu de donar continu'itat al 
treball desenvolupat fins ara. 
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8. PREMI PAU VILA 

Durant el present curs s'ha dut a terme la convocatoria del 14e 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. La convocatoria es fa en els mateixos 
termes que en les últimes edicions. 

El treball Reus, capital del Baix Camp, presentat per l'IES Joan Guinjoan de Riudoms, 
guanyador del 13e Premi Pau Vila ha estat coeditat per l'Institut de Ciencies de l' 
Educació( ICE UB) i l' Ajuntament de Reus que assegurara la seva distribució en la 
comarca del Baix Camp i en els centres escolars. 

9. SEMINARI LLENGÜES I EDUCACIÓ 

En el marc d'aquest seminari s'han realitzat les activitats que presentem a continuació. 

9.1. SEMINARI LLENGÜES I EDVCACIÓ 

Tasques re]acionades amb el Seminari que s'han realitzat al llarg del curs academic 2000-
2001: 

Preparació del volum Llengües i Educació. L'aportació del Seminari de Sitges, 
que inclou els índexs (de seminaris, d'autors i de materies) dels vint-i-cinc anys de 
seminaris i els discursos pronuncíats en l'acte de celebració del XXV aniversari i 
d'homenatge al Dr. Siguan. Data prevista de publicació: setembre de 2001. 

Preparació del volum d'actes del XXII Seminari, celebrat a Barcelona el mes de 
maig de l 'any 2000, en el qual es recolliran les ponencies al voltant del tema 
Plurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI. Data prevista de publicació: 
desembre de 2001. 

Preparació del XXIII Seminari, a celebrar el mes de maig de I'any 2002, amb el 
tema "Ensenyar llengües en la diversüat i pera la diversitat". 

Per a col-laborar en les tasques de traducció i gestió de textos que generaran les 
actuacions previstes de caracter telematic, s'ha signat un conveni amb la Facultat 
de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra per tal que estudiants d'aquesta 
Facultat puguin realitzar practiques a l'ICE de la Universitat de Barcelona. 
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9.2. III SIMPOSI LLENGUA, EDUCA CIÓ I IMMIGRACIÓ 

E1s dies 23, 24 i 25 de novembre de 2000 va tenir lloc a Girona el III Simposi Llengua, 
Educació i Immigració, coorganitzat pels ICEs de les Universitats de Girona i de 
Barcelona, amb el tema "Integració Sociocultural i Comunitat Educativa". Per part de 
l'ICE de la UB formaven part del Comite Cientffic Jesús Garanto, Joan Perera i Miguel 
Siguan. S'hi presentaren un total de 6 ponencies i 15 comunicacions i es debateren, en 
dues tau1es rodones, els temes "El paper del 11eure i de les activitats extraescolars en la 
integració sociocultural" i "Experiencies locals i comarcals d'acollida i d'integració 
sociocultural". Hi participaren uns 250 inscrits, la majoria professionals de l'ensenyament 
reglat i no reglat. Les actes del simposi estan en curs d'edició. 

9.3. ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES 

Amb motiu de l'Any Europeu de les Llengües, s'han preparat un conjunt d'activitats que 
es desenvoluparan en els primers mesos del proper curs academic: 

Celebració del Dia Europeu de les Llengües 
Aula Magna de l'edifici historie de la UB. Presentació de les activitats de l'ICE 
amb motiu de l'Any Europeu de les Llengües. Taula rodona sobre "Una escola 
plurilingüe pera una societat plurilingüe" 
Data: 26 de setembre de 2001. 

Web "Una porta oberta a les llengües" 
Obertura d'una secció, dins del web de !'ICE, sobre plurilingüisme i educació. 

Incloura informació sobre els col-loquis, seminaris i altres activitats de J'ICE, 
enllac;os amb institucions i pagines web relacionades amb el tema, etc. 

Data d'inici: setembre 2001 

Col-loquis Telematics sobre Plurilingüisme i Educaci6 
Creació d'una revista-fürum dins la web Una porta oberta a les llengües. 

Periodicitat semestral. Estructura: temes preestablerts; textos-motor 
encarregats; repliques, comentaris, noves aportacions dels lectors. 

Data d'inici: setembre 2001 

Curs de Postgrau en Educació Plurilingüe 
Destinataris: professors d'educació infantil, primaria, secundaria i d'adults, gestors 

i planificadors lingüístics i investigadors. 
Data d'inici : febrer 2002 

80 



• • • • • • • • • • • • • 

lnstitut de Ciencies de l'Educació UB - Memoria del curs 2000-2001 

10. JORNADES I CONGRESSOS 

• III Jornades de Música: Música i mitjans de comunicació 
Barcelona, 4 i 5 de setembre de 2000 

• Art i Matematiques. XIII Trabada de Plastica 
Barcelona, 7 de setembre de 2000 

• Literatura en colors 
Organitzades en col-laboració ambla Facultat de Formació del Professorat. 
Barcelona, 17 i 18 de novembre de 2000 

• L 'artista i la seva obra. 
Barcelona, 14 al 30 de novembre de 2000 

• El valor de la Ciencia 
Organitzades en col-laboració amb el Grup de Filosofía del Casal del Mestre. 
Santa Co1oma de Gramenet, 9, 10 i 11 de novembre de 2000 

• loventut, valors i voluntariat 
Organitzades en col·laboració ambla Federació Catalana de Voluntariat Social. 
Barcelona, 21 d'abri] de 2001 

• Educació Infantil: Quin infant, quina escala 
Barcelona, 25 i 26 de maig de 2001 

• Tractament de la diversitat de capacitats i l'autoaprenentatge coma estrategia en la 
formació d'adults 

Organitzades en col-laboració amb laDirecció General de Formació d'Adults. 
Barcelona, 7 de juny 2000 

• III Jornades Multimedia Educatiu 
Organitzades en col-laboracció amb Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona. 
Lloc: Cibemarium del Forum Nord de la Ciencia i 1a Tecnología. 
Barcelona, 25 i 26 de juny 2000 
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11. PUBLICACIONS 

11.1. 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 formació inicia] 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. 
Serafín Antúnez 

Ciencia, Tecnologia y Sociedad. 
M.A. Quintanilla y E. Aibar 

Analisis de datos economicos en el Bachillerat. Una aproximació práctica 
C. Moslares i Lucinio González 

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

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

- Estrategias para el desarrollo de los temas transversales del currículum 
José Palos( coord.) 

- Habilidades sociales: Educar para la autorregulaci6n. 
Isabel Paula Pérez. 

- La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas 
J oan Mateo Andrés 

- Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas. 
Gemma Pujals i Mª Celia Romea( Coord.) 

- La incógnita de la Educación a Distancia 
Antoni Badoia y Josep Mª Mominó 

Es traba en preparació: 

- Leer y escribir a través del currículum 
Liliana Tolchinski 
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11.3. MATERIALES PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (ICE-UBI GRAÓ) 

Durant el curs 2000-2001 s'ha editat: 

Matematicas y educación. 
N. Gorgorió, J. Deulofeu, A Bishop( Coord.) 

Com en anys anteriors s'han fet noves edicions de diferents títols. És de remarcar que 
s'ha fet l'edició 3ena del títol Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula 
de Antoni Zabala (Coord.). 

11.4. ALTRES PUBLICACIONS 

S'han editat també: 

Guia pera l' avaluació i la prevenció dels riscos als laboratoris de práctiques 
de Química( coeditat amb ]'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient( 
OSSMA) de la Universitat de Barcelona. 
Albert Moyana i Baldoire. 

Aquest títol ha estat enviat de franc a tots el Departaments de Ciencies de les 
Universitats deis Pai'sos Cata1ans. En aquest moment s'esta treballant per fer una 
edició electronica que es posara a la WEB de 1'ICE i de l'OSSMA en formar PDF 
per tal que pugui ser consultada lliurement. 

L 'espai urba, un recurs pera la plastica. XII Trabada de Plastica 
Jordi Caja Francisco( Coord.) 

Les dones i les filosofies( CD-ROM) 
C. Llinas, A. Massó, Mª J. Sánchez 
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