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'•PmposeTTi re/er UJIÍJ c»/tiíra social que valori I'enscnyament i el lideri amh ejitusíosme". 
(¡VJomades deis MRP de Camhinya, Lloreí de Mar. 1992). 

El Primer Congrés 
de la Renovado 
Pedagógica a Girona 
Roser Batllori 
Xavier Besalú E

l curs passat (95-96) es va 
cloLire el Primer Congrés de 
la Renovaciü Pedagógica, un 
procés iniciat l'any 1993 i 
impulsar pels Moviments de 
Renovac ió Pedagógica 

(MRP) de Caralunya. 

Els MRP son organitzacions de profes-
sionals de l'educació (des de l'escola bressol 
fins a la universirar, i rant de l'ediicació for
mal com de la no formal), plurals i implan-
tades tcrritorialmenr. Es presenten com un 
movinient socioeducariu que, juncament 
amh d'aitres sectors i encitats, pretenen la 
millora de ía qualitac de l 'educació dins 
d'un projecte mes global de transformació i 
millora de la societat. Actualmenc a les 
comarques de G i rona n 'h i ha tres: el 
CoMecriu de Mesrres de la Garrotxa, el 
Crup de Mestres de la Cerdanya i el Crup 
de Mescres del RipoUés. 

Uyoi 58 

El Congrés va néixer a l'escalf de les IV 
Jomades deis MRP de Catalunya, celebradas 
el novembre de 1992 a Lloret de Mar: «Des-
prés d'una época de lassitud, cal que la 
comunitat educativa recuperi el protagonis-
me en la construcció d'un ensenyament de 
qualiíat. Proposem refer una cultura social 
que valori l 'ensenyament i el lideri amb 
entusiasme», s'hi va dir. Es amb aquesta 
finalitat que es va promoure la realització 
d'un congrés, deixant ciar des del primer 
moment, pero, que tan important es consi-
derava el procés de preparacíó i debat com 
els mateixos resultats fináis. Per aixo no ens 
ha d'estranyar que es proposés un període 
congressual sorprenentment llarg: des del 
curs 93-94 fins al 95-96, tres anys. 

En aquest arricie ens proposem resseguir 
aquesr procés, centrant-nos de manera espe
cial en la participació de persones i entitats 
de les comarques de Girona. 
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Primeres passes 

En iniciar-se el curs 93-94 es cons
tituí el Comice Organitiador Jcl Con-
grés, format per representants de totes 
les entitats i institucions que s'hi van 
voier implicar. Enere elles figuraven la 
Faculcat de Ciéncies de TEducació 
(FCE) i rinstitut de Ciéncies de l'Edu-
caciü (ICE) de la Universitat de Giro-
na (UdG). 

Es constituíren també les comis-
sions territorials, formades per repre
sentants de les entitats locáis i comar
cáis. A la demarcació de Girona se'n 
van formar dues: la del RipoUés i !a de 
Girona. 

La del Ripolles !a componien 44 
persones, que representaven les entitats 
següents : el Grup de Mestres del 
RipoUés, coMegis privats de Ripoll, 
centres públics de la comarca (Ripoll, 
Camprodon, Sant Joan de les Abades-
ses, C a m p d e v á n o l , Campe l l e s , 
Gombrén, Plañóles i Vallfogona), asso-
ciacions de pares, l'Equip d'Assessora-
ment Psicopedagogic (EAP), Rialles i 
l'Ajuntament de Ripoll. La de Girona, 
en canvi, la componien només vuit 
persones, representants de les entitats 
següents: la FCE i I'ICE de la UdG, els 
sindicáis C C O O i USTEC, la Federa
d o de Pares d'alumnes (FAPAC), la 
Fundació SERGl i els GRAMC (Grup 
de Recerca i Actuació sobre les Mino-
ries Culturáis i treballadors estrangers). 

La diferent composició d 'una i 
altra comissió és fácilment explicable. 
Si la de Girona estava integrada exclu-
sivament per organitzacions és perqué 
no hi havia cap MRP en actiu, mentre 
que al RipoUés la veu cantant la porta-
va el Grup de Mestres, un MRP amb 
una implanració territorial prou efica^ i 
capa9 de mobiützar els centres educa-
tius de la comarca. 

El 18 de novembre de 1993, a la 
FCE de Girona, es va fer l'obertura i la 
presentació del Congrés; el catedrátic 
d'historia de la pedagogia catalana de 
la UdG, Salomó Marqués, va pronun
ciar una conferencia sobre «La renova-
ciü pedagógica a les comarques de 
Girona». A l'acte van assistir prop de 
250 persones. 

Els ámbits de treball 

Una de les maneres de participar 

activament en el Congrés era passar a 

f̂  ñ 
DE LA RENÍÍVACI'9 
PEDAGÓGICA 

.a,9l10E»FEBRERl>t 1í f6 
• P A I A U D E M N G W S S S S 

J RNADES ••.•mm,^ 
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formar part d'alguna de les anomena-
des 'comtssions deis ámbits de treball'. 
Aquests ámbits no eren sino aspectes 
parcials del camp educatiu, que es van 
segmentar per tal d'ordenar la reflexió 
i el debat i es van constituir a manera 
de ponéncies del Congrés, on s'havia 
de fer l ' anál is i de la s icuacio del 
moment i les propostes de futur. En 
concret , es treballá en deu ámbits: 
Societat i educació, Projecres educa-
tius, Participació de la comunitat edu
cativa, Alumnat, Innovació educati
va, Curriculum, Normalització lin
güística, Educació en valors, Professio-
nalitat docent t Administració. 

A la provincia de Girona es cons
tituíren cinc comissions d'ámbit: qua-
tre a Girona i una al RipoUés. Dins de 
l'ámbtt de Societat i educació es van 
formar dos grups a Girona: un d'Edu-
cació intercultural, integrar per setze 
persones , i un a l t re d 'Educac ió 
d'adults, compost per disset persones; 
ambdós coordináis per Francesc Car-
boncU. Dues comissions mes treballa-
ren en l'ámbit d'Educació en valors: 
una al RipoUés, formada per vuit 
membres i coordinada per Michelle 
Boix Buscail, i l'altra a Girona, amb 
26 membres i coordinada per Josep de 
Délas. Finalment, es constituí també a 
Girona una comissió per treballar en 
l 'ámbit de la Innovació educat iva, 
concretament sobre la relació amb les 
famílies en el primer cicle d'educació 
infantil (0-3 anys) i el preces d'adap-
tació deis nens i nenes. Hi participa
ren educadores de diversos centres de 
Gi rona , Vidreres , Figueres i Olo t , 
coordinades per Gloria Casas. 

El 22 de juny de 1994 es presenta 
simultániamcnt a Girona i a Ripoll el 
primer truit del Congrés, el «Docu-
ment de debat», com a resultat de la 
feina feta per les 27 comissions d'ámbit 
que van estar funcionant a Catalunya 
durant el curs 93-94. 

Les cinc comissions d'ámbit de les 
comarques de Girona van seguir treba-
llant durant el curs 94-95 amb l'horitzó 
posat en la Jornada Educativa Territo
rial, on s'bavien de presentar les con-
clusions del treball realitzat en el seu si. 
La Jomada es va celebrar el dissabte 4 
de mar^ de 1995 a la FCE de la UdG. 

En la primera part de la Jornada, 
Josep de Delás i Michelle Boix Buscail 
van presentar les conclusions de les 
dues comissions que havien treballat 
l'ámbit d'Educació en valors, que van 
generar un debat viu i intens entre les 
seixanta persones que van assistir a la 
Jornada. Francesc Carbonell va fer el 
mateix amb les dues comissions que 
havia coordinar, la d'Educació inter
cultural i la d'Educació d'adults (algu-
nes de les conclusions del grup d'Edu
cació intercultural les trobareu en un 
requadre adjunt). 1 en la segona part es 
va fer una taula rodona amb la partici
pació deis mestres Antoni Doménech, 
Josep Cufí i Josep Lluís Tejeda sobre 
«L'estat de la renovado pedagógica a 
les comarques de Girona» (en podeu 
t robar una síntesi al n ú m e r o 174 
d'aquesta mateixa Revista de Girona), 
que va estimular cambé la participació 
deis assistents, 

A final d'aquest mateix curs 94-95 
van teñir Uoc les Jornades Temátiques. 
Es tractava de reunir en deu indrets 
diferents de Catalunya tots els grups 
que havien treballat en un mateix 
ámbit, per tal de consensuar un docu-
ment final sobre el tema tractat. A les 
comatcjues de Girona va correspondre 
organitzar-hi les Jornades sobre Educa
ció en valors, que van teñi r lloc a 
Ripoll els dies 26 i 27 de maig. 

Les experiencies educatives 

Una altra de les maneres de parti
cipar activament en el Congrés era fer-
hi arribar per escrit experiencies educa
tives innovadores, amb l'objectiu de 
conéixer l'estat de la innovació educa
tiva a casa nostra, de difondre aqüestes 
experiencies i de fomentar l'intercanvi 
entre els professionals renovadors. 
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El gener de 1996 se n'havien reco' 
Hit 392: quaranm (un 10% del rota!) 
procedien de les comarques de Girona. 
Per comarques , la meirac eren del 
Girones (de Girona, Llagostera i Salt), 
vuit del Baix Empordá (Sant Feliu de 
Guíxols, Castell d'Aro, Torroella de 
Montgrí, Begur i la Bisbal), sis de l'Alt 
Empordá (Figueres, Llangá, Cadaqués i 
Liedó), quacre de la Selva (Ma^anet, 
Breda, Santa Coloma de Famers i Arbú-
cies), una d'Oiot i una altra de RipoU. 

Atenenc l'etapa educativa de pro
cedencia, el 45% provenien de centres 
d'educació infantil i primaria, el 20% 
de centres d'educació d'adults i la resta 
de centres de secundaria, d'educació 
infanti l , de l 'educació no formal i 
només una de la iiniversitat. La dada 
mes significativa va ser la important 
presencia d'experiéncies relacionades 
amb l'educació d'adults, ja que el per-
centatge a nivell de tot Catalunya amb 
prou feines era de r i , 6 % del total. 

Mirant a quines arees de coneixe-
ment feien referencia, trobem que mes 
d'un 30% eren relatives a qüestions psi-
copedagógiques, per exemple «Semina-
ri de prpsocialitat» o bé «Relació pares-
escoles a l'educació infantil». Un altre 
30% tractaven deis anomenats 'eixos 
transversal', que venen a ser qüestions 
actuáis , molt Uigades al camp deis 
valors, com per exemple: «Setmana de 
la solidaritat» o «Cinétic, cinema i 
audiovisuals». Seguien, ja a molta 
distancia, les arees de Uengua, d'educa
ció artística, de tecnologia, de ciéncies 
socials, etc. La dada mes rellcvant, si bo 
comparem amh les de tot Catalunya, va 
ser el gran nombre d'experiéncies refc-
rents a temes transvcrsals, que si aquí 
era del 30%, a Catalunya només arriba-
va al 17,5%. Ben segur que podríem 
relacionar el fcnomen amb l'interes que 
havia suscitat a les comarques de Giro
na l'ambit de l'Educació en valors, el 
mes proper ais eixos transversals. 

Una última dada interessant peí 
que fa a la participació activa en el 
Congrés és la de les persones i entitats 
que, el juny del 95, bavien formalitzat 
la se\'a inscripció. Concretament, a la 
provincia de Girona feien un total de 
2S entitats i 32 persones. 

Peí que fa a les entitats, sis eren 
de dimensió provincial, docze eren del 
Girones, quatre del Baix Empordá, 
tres del R ipo l lés , dues de l 'Al t 
Empordá i una de la Selva. Es tractava 
d'onse coMegis públics d 'educació 
infantil i primaria, tres ajuntaments, 
tres escoles privades, dos instituts de 
formació professional, dues institu-
cions universitaries, una associació de 
pares i mares, una escola d'adults ¡ 
altrescinc entitats(l) . 

1 en relació a les 32 persones ins-
crites individualment, cal remarcar pri
mer de tot la migradesa d'aquest nom
bre. Es tractava de 22 dones i de deu 
homes. Per Uoc de residencia, tretze 
vivien al Girones, nou al Ripollés, cinc 
al Baix Empordá, tres a l'Alt Empordá i 
dos a la Selva(2). 

Les jornades fináis 

El desembre de 1995 aparegué el 
«Document de referencia», fet a partir 
deis documents congressuals anteriors i 
de les esmenes i correccions que s'hi 
havien anat introduinr, i que havia 
d'emmarcar la discussió de les Jornades 
fináis del Congrés. Aqüestes Jornades 
es van celebrar els dies 8, 9 i 10 de 
febrer de 1996 al Palau de Congressos 
de Barcelona i hi van participar prop 
d'un miler de persones. 

L'estiu de 1996 van aparéixer les 
conclusions del Congrés, que consten 
d'una introducció {«Societat i educa-
ció'>) i de cinc apartats: el servei públic 
d'educació, el curriculum, els centres 
educatius, la comunitat educativa i la 
xarxa de la RP de Catalunya. A cada 

apartat hi ha unes idees i reflexions i 
algunes propostes de línies d'acció 
(n'hem seleccionar algunes en un espai 
adjunt a aquest article). També s'ha 
distribuit un disquet amb totes les 
experiéncies innovadores recolUdes, 
que funciona a manera de banc de 
dades obert i a disposició de tothom. 

Será durant aquest curs 96-97 que 
es podrá fer un balang efectiu del procés 
endegat pels MRP l'any 1993. A títol 
absolutament provisional, nosaltres 
creiem que els grans objectius del Con
grés s'han acomplert: s'han recollit i 
s 'han difós un miint d 'experiéncies 
innovadores, que ara están a disposició 
de tota la comunitat educativa, i s'ha 
generat un incens debat entorn del 
paper, les possibilitats i les mancances 
de l'educació a Catalunya. Ara, si bé 
s'ha produít una reelaboració important 
del pensament de la renovació pedagó
gica, caldrá comprovar aquescs propers 
anys quina ha estat la seva incidencia 
pública i fins a quin punt s'ha íet un lloc 
en la societat catalana de final de segle. 

Roser Batllori i Xavier Besalú 
son professors de la Faculrat de 

Cicncics de rEdiicació Je la UdG. 

(1) Peí se» interés, esmonrem aqüestes 28 enci-
tíits; Cül les i Piíblic (CP) Eiximcnis i C P 
Mcintfalfíar.s Ju Girona, CP Pompen Fahni 
Je Llorec ilc Mar. C P La Farga i C P Silves
tre Santa ló tle Sale, C P Freinet Je Sant 
Sa jumí i le í'Heura, C P Dr. Roherr de Cam-
prodon, CP Giiillem Je Montón' Je Torroe
lla de Moiit^rí. C P L'Aiilct de Celrá, C P 
Pere Ros.selló Je Calonge i C P Agustí Citre 
de Sant Grcgori; els ajunraments Je Figue
res, la Bisbal i Ripoll; les escoles privades 
Bell-Uoc del Pía i Vedruna J e Girona, i 
Nostra Sra. del Carme de Ripoll; els insti
tuts de FP Narcís Xifre i Sant Narcís de 
Girona; !a FCE i l'ICE de la Universitat de 
Girona; l'Associació de Pares Je Tiní^titLit 
Vicens Vives de Girona; l'Escola d'Adiiics 
de Sarria de Ter; la Fiindacii> SERGI; els 
GRAMC; les escoles associaJes a la UNES
CO; les escoles bresso! de les comarques de 
Girona, i les liars d'iníanis miinicipals de 
Figueres. 

(2) Es traeca de les persones següents . Del 
Girones : V. González, F. Carbone l l , A . 
Vila, C. Sobrequés, C. Giberc, G. Esquius, J. 
Martí, J. Ribera, M. Fal^^is, M.N. Valcárcel, 
M.N. Terradellas, M. Baró i R. Batllori. Del 
Ripulles: M. Llevadoc, D. Vila, E. VilalcaJ. 
Say, M. Caula, M. Canalias, M.N. Rodellas, 
M. Boix i P. Crispí. Del Baix Empordií: E. 
Esteva, S. Cbanra l , S. Gross-Mclier , X. 
Besalú i J.R. Besa. De l'Ali EmporJa: D. 
Pujo!, S- Pardas i A. Ortega. 1 Je la Selva: J, 
Marañan i P. Celava. 
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Educado i vahrs 
"Educar no ha estat mai una tasca neu

tra, ni tampoc la mera transmissió d'uns con-
tinguts... Educar és fonnar, i aquesta forma-
ció té un sentit i unes finalitats concretes: 
formar perqué s'acompleixi un procés de 
socialització imprescindible; formar per pro-
moure un món mes huma, crític amb el pre-
sent i compromés amb el desenvolupament 
moral de les estructures i les actituds socials. 

«Educar és una tasca que implica la 
coresponsabilitat de tots els agencs educatius 
i en la qual l'escola té un paper determinant, 
Per tal motiu caldrá que el professorat refle-
xioni críticament sobre la seva practica edu
cativa. Així mateix caldra que la familia assu-
meixi el seu grau específic de responsabilitat 
en Teducació en valors, tot dialogant amb el 
professorat i els seus filis. 

"S'han de qüestionar aquells valors que 
suposen una visió economicista de la con
vivencia en tant que propicien un model de 
societat i de persona aliens a la solidaritat, a 
la cooperació, a la coresponsabilitat i a l'espe-
rit crític. 

»Els mitjans de comunicació teñen un 
paper cada cop mes important en la trans
missió d'uns valors determinats, sovint en 
dissonáncia amb els que la comunitat edu
cativa defensa. Cal que els professionals 
d'aquests mitjans prenguin consciéncia 
d'aquest paper educatiu i assumeixin aques
ta tasca de manera crítica. 

"Albora, cal que les institucions vedlin 
per garantir el grau de coherencia necessari 
entre els diversos agents educatius». 

biterculturalitat 

«Una primera reflexió vindria provoca
da per l'escassa resposta obtinguda de les 
escoles de primaria i els instituts de secunda
ria al nostre qüestionari. Pero potser mes que 
valorar la manca de resposta de les institu
cions del "sistema educatiu" caldria valorar la 
significativa resposta rebuda des de fora del 
"sistema". ¿Podría afirmar-se que, una vegada 
mes, aixó demostra la constant histórica que 
tota renovado pedagógica acostuma a néixer 
fora del "sistema" própiament dit, o almenys 
en les seves zones mes "margináis"! Si aixó 

fos així, seria urgent que des del mateix Con-
grés ens plantegéssim si és possible que de 
l'endogámia pedagógica, de la reflexió de 
l'educació, pugui sortir-ne realment algún 
tipus de renovado que no sigui canviar les 
formes, els mínims, perqué el fons segueixi 
inalterable, sense canvis. 

"Atenent els resukats obtinguts a través 
del qüestionari, i amb aquests advertiments, 
podem concloure; 

"-Que, malgrat que la definició del 
terme "integració" no és precisa ni unívoca, 
els centres mostren com a preocupació básica 
aconseguir !a integració deis immigrants i les 
seves famílies ais grups, classes i a la societat 
en general. 

»-Que, per aconseguir-ho, en general 
están mancats de tot tipus de recursos. 

"-Que aqüestes mancances obliguen a 
un voluntarisme que excedeix llargament 
les possibilitats i competéncies del volunta-
riat, i aixó fa impossible donar respostes 
adequades a les necessitats objectives d'una 
nova societat pluricultural, que implica de 
manera indefugible les estructures educati-
ves formáis i no formáis. 

"-Que es fa indispensable un canvi 
d'actitud de les administracions educatives 
(estatal, autonómica i local), tant peí que fa a 
la mateixa estrangeria com a les seves reper-
cussions en la vida quotidiana i en les rela-
cions interculturals amb els autóctons, consi-
derant l'educació un deis espais mes compro-
mesos i implicats en aqüestes relacions i en 
l'elaboració deis conflictes que plantegen». 

Líníes d'acció 

«La distribució deis recursos actuáis s'ha 
de fer atenent les necessitats culturals i edu
catives del conjunt de la població des d'un 
punt de vista compensador. 

»El Departament d'Ensenyament ha 
d'incloure l'etapa 0-3 dins l'oferta de la xarxa 
pública i ha de crear les places necessáries per 
cobrir la demanda actual. 

«Les facultats de ciéncies de l'educació 
han d'apropar-se ais centres i participar de la 
seva practica per ajudar a resoldre'n els pro-
btemes. S'han d'establir convenís de coMabo-
ració estable entre els centres universítaris í 
la resta deis centres educatius per a l'organit-

zació de les practiques, la revisió deis plans 
d'estudis o l'establiment de líníes de recerca 
en la practica educativa. 

"La utilització de mitjans diversos 
(vídeo, ordinador, premsa, ilibres...) compor
ta processos d'aprenentatge molt ágils i com-
plets. La distribució deis espais i l'ús del 
mobiliarí de l'escola ha d'adaptar-se a les 
noves formes de comunicació. 

"Amb la mateixa íntensítat que a 
Tensenyament prímari, la normalització lin
güística s'ha d'estendre a l'ensenyament 
secundari, a l'educació infantil i a l'ensenya
ment uníversitari, 

"Les ofertes institucionals i de les enti-
tats d'educació per al lleure han de coordinar
se amb les escoles del territori. Cal propiciar 
projectes comparcits entre el conjunt d'enti-
tats de l'educació per al lleure í els centres 
educatius. Les famílies, el professorat i l'alum-
nat, en incorporar-se a un centre, han de 
conéixer i acceptar-ne el projecte educatiu. 

"L'Admínistracíó ha de promoure 
i'autoavaluacíó í l'avaluació interna en la 
comunitat escolar i l'acceptació de la necessi-
tat del control scxial. L'avaluació deis centres 
i de l'equip de professorat ha de ser formativa 
i ha d'implicar mesures compensadores, no 
sancionadores. 

"Els estatuís de drets i deures de l'alum-
nat ais centres han de teñir un carácter mes 
pedagógic que jurídic. 

"El professorat ha de fer un pía de treball 
conjunt amb l'associacíó de pares i mares del 
centre, la qual ha de poder disposar de tota la 
infonnació relativa a la vida de l'escola. 

»Des deis centres educatius cal facilitar 
la vinculacíó amb rassociaclonisme pedagógic 
i sindical del professorat, així com la implíca-
ció en altres moviments socials i culturals de 
carácter ciutadá. La unitat d'acció sindical i la 
unitat d'acció entre el moviment pedagógic i 
el sindical contribueixen a reforjar la tradició 
democrática i associativa deis ensenyants. 

«L'impuls d'una xarxa de coMaboració 
entre tots els qui fan RP, la coordinado de 
centres educatius que comparteixen aquests 
objectius i l'establiment d'espais de coMabo
ració entre aquests i la universitat contribui
rán a superar ráíllament de les actuacions i 
facilitaran l'intercanvi entre els centres edu
catius, entre l'educació formal i la no formal i 
entre tots els nivells i etapes». 
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