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Las escoíes raraís, 
ana reaíitat en continua transfarmaciá 

Cjue augura un futur esperan^acíor 

• • • • # ' « • ' • « # • Jordi Feu 

^ es escoles rurals de la zona Salines-Bassegoda es 

m troben, com la majoria d'escoles rurals del país, en 

^ ^ » un procés de transformado perinanent i profund. 

Aquesta transformado és amplia perqué afecta la 

morfología, la composicíó i la dinámica de la mateixa escola. 

D'altra banda, també veiem com es modifica l'estructura econó

mico productiva deis pobles i l'estructura i composicíó deis seus 

habitants. És per aixó que cree necessari analitzar de forma 

simultánia l'evolució i característiques de l'escola, del medí i de 

la poblado. 

- V . ' - - i 

El mapa escolar i algunes característiques 

deis centres en el moment actual 

Actualment Tarea Salines-Bassegoda disposa de 16 centres 

d'educadó infantil i primaria (un és d'educadó especial) ubicats 

en 14 municipis: Agullana,, Avinyonetde Puigventós, Biure, Boa-

della, Cistella, Damius, Liado, Uers, Maganet de Cabrenys, Nava-

TnéiiUam 11 l'aiihi. ISscoln Munnd ilc Pcdivlo, a Biure. 

ta, PontdeMolins, laVajol,Vilananti Vilafant(rún!cmunidpique, 

per poblado, aplega mes d'una escola -els CEIP Sol i Vent, Les 

IVlélíes i Tramuntana). En aquests moments, només quatre muni

cipis no teñen escola: Albanyá, Cabanelles, Sant Uoreng de la 

Muga íTerrades. 

L'ámplia majoria d'aquestes escoles es consideren rurals 

perqué no teñen una aula per a cadascun deis nivells impartits a 

educado infantil i primaria, i només dos deis tres centres de Vila-

fant son escoles graduades o mal anomenades escoles «com

pletes». 

Tal com passaal conjuntdel país, les escoles rurals de Tarea 

que aquí analitzem responen, si ens fixem en l'estructura organit-

zativa i en la grandária deis centres, a tipologies molt diferents: 

ara per ara només hi ha dues escoles unitarios (d'una sola aula), 

que es troben a la Vajol i Biure, cinc centres amb dues unitats o 

aules, un sol centre amb tres unitats, tres centres amb quatre uni

tats i dues escoles de sis unitats. Així dones, malgrat la práctica 

inexistencia d'escoles unitáries, és evident que a Salines-Basse

goda hi ha un dar predomini de l'escola rural «petita», fet que la 

converteix en un veritable i interessantíssim «laboratori» educatiu 

obert a les practiques escolars mes dinámiques i renovadores. 

Avui día, aqüestes escoles acullen un nombre relativament 

important d'alumnes, exactament quatre-cents vint-i-tres, i la 

gran majoria (12 centres) formen part de zones escolars: Zones 

Escolars Rurals (ZER) creados a iniciativa deis mateixos mestres a 

final de la década deis vuitanta i principi deis noranta. Aquesta 

nova organització escolar representa, segons els mestres que he 

consultat, un gran nombre d'avantal̂ es: els centres comparteixen 

recursos humans (mestres especialítzats en música, ¡lengua 

estrangera, educado física i educado especial), recursos mete

ríais i económics, les escoles de la ZER organitzen conjuntament 

activitats puntuáis i experiéndes educatives d'innovadó i com

parteixen un projecte educatiu, etc. 
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Ara bé, les ZER, de vegades, també presenten limitacions: 

dificultat per mantenir la idiosincrasia i la personalitat de cada 

escola, dificultat perqué cada centre tingui la seva plena autono

mía, increment substancial de la burocracia i del control adminis-

tratiu, etc. És ciar que bona part d'aquestes «problemátiques» 

depenen, com deia un mestre, «del valor, del sentit i de la filosofia 

que l'equip de mestres dona a la ZER». També caldria afegir-hi 

una problemática que afecta, com a mínim, una de les escoles de 

Tarea analitzada: el centre forma part d'una área geográficament 

molt extensa, fet que dificulta que les escoles tinguin gaire rela-

ció. (VegeuTaula 1). 

Una breu retrospectiva del mapa escolar 

En el transcurs dets darrers trenta anys, Tevolució del mapa esco

lar de Salines-Bassegoda ha variat poc: quatre escoles tancades: 

tres de les quals (Terrades, Sant Uoreng de la Muga i Cabanelles) 

ho han fet al llarg de la década deis 70, que és quan es porta a 

terme el procés de concentrado i supressió escolar, i la que resta 

(Albanyá) tanca a final de la década deis 90 com a conseqüéncia 

del descens demográtic i de la concentrado escolar difusa propi

ciada per raplicació de la LOGSE. 

Taula 1 . Distribució d'alumnes i unitats a les escoles de Salines-Bassegoda. Curs 2003-4 

Centre 

CEIP Huís M. Vidal. Agullana 

CEIP Gongai Cornelias. Avinyoneí 

CEIP Manuel de Pedrolo. Biure 

CEIP Santa Cecíiia. Boadella 

CEIP Mn. Josep M. Albert. Cisteüa 

CEIPMont-roig. Darnius 

CEiP MonserratVayreda. Uadó 

CElPdellers.Llers 

CEIP les Salines. Maganet de Cabrenys 

CEIP Joaquim Vaiimajó. Navata 

CEiP Tramuntana. Pont de Moiins 

CEIP Casteil de Cabrera. La Vajol 

CEIPSoliVent.Vilafant 

CEiP Les Mélies.Viiafant 

CEIPTramtintana. Vilanant 

ZER 

Salines 

Ganiga 

Salines 

Salines 

Ganiga 

Requesens 

Canigonenca 

GatTiga 

Salines 

-
Empordá 

Salines 

_ 
-

Garrid 

Alumnes 

47 

39 

9 

17 

20 

18 

1 39 

91 

43 

78 

13 

8 

L 192 

225 

14 

Unitats infantil 

1 

\ 
1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

-
3 

5 

1 

Unitats primaria 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

5 

1 

1 

6 

7 

1 

Font Elaborado propia. 
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CJúmaral a l'rícolii de lioadclla i ¡.a BsíHiiíes. 

D'altra banda, és notori destacar que durantel curs 1995-96 

es va reobrir una escola, la de la Vajol, grácies a la pressió que 

feren conjuntament els pares i TAjuntament al Departament 

d'Ensenyament, i grácies també a la bona predisposició del govern 

cátala a atendré les necessitats educatives de pobles rurals que 

experimenta ven un relatiu procés de creixement demográfic, 

L'evolució de l'alumnat: de rhomogeneítat 

a la diversitat cultural 

En aquests darrers 34 anys l'evolució de l'alumnat ha seguit 

diferents fases: des de la década deis 70 fins ben entrada la 

década deis 90 la majoria d'escoles rurals perderen alumnat de 

forma continuada. Valgui com a exemple el cas de l'escola 

d'Agullana, que durant el curs 1970--71 tenia 110 alumnes, 

mentre que el 1995-96 només en tenia 33; o el cas de Liado: 

94 alumnes durant el 1970-71 i 41 alumnes el curs 1995-96, 

Ara bé, a partir de mitjan década deis 90 fins avui la majoria 

d'escoles rurals d'aquesta zona han aconseguit estabilitzar el 

nombre d'alumnes, i alguns centres -com ara Aguliana, Avinyo-

net, üers o Maganet de Cabrenys- fins i tot l'han incrementat de 

forma notable. 

Lincrement del nombre d'alumnes ha comportat, en algu-

nes escoles, modificacions en les infraestructures (ampliació 

d'aules i espais específics per realitzar-hi actlvitats concretes), 

en els recursos humans i en l'estructura organitzativa (Increment 

del nombre de mestres tutors i progressiva derivació cap a un 

model d'escola mes gran, que cada vegada té más dificultat per 

diferenciar-se d'una escola graduada convencional). És precisa-

ment per aixó que algunes escoles rurals de Sallnes-Bassegoda, 

sobretot les que se senten mes partícips del moviment d'escola 

rural, si bé desitgen consolidar l'escola, per res del món volen 

créixer d'una manera excessiva, perqué saben que acabarien 

perdent la seva particulantat. 

La revifalla de l'alumnat s'explicafonamentalment per qües-

tions demográfiques. Concretament, per la frenada de l'emigra-

ció de les parelles joves (que en aparellar-se deixaven el poblé 

per instaLlar-se a la ciutat) i per Testabiiment d'un nou corrent 

migratori entre persones que provenen de la DE, d'Europa de 

l'Est, d'América del Sud i Central, del Magrib, del Subsáhara, etc. 
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Pero, ¿com s'explica aquesta nova tendencia demográfica que 

fa que en alguns pobles les parelles joves s'íni quedin a viure i 

que en d'altres hi arribi gent estrangera? Si niirem la casuística 

deis pobíes que formen part del nostre objecte d'estudi, la qües-

tió és bastant clara: les parelles joves romanen al poblé quan hi 

ha una poética urbanística queofereixpossibilitatd'habitatgeats 

joves i, malgrat no ser una condició indispensable, quan es dona 

una propagado de servéis. De fet, aquests dos factors propicien 

també l'arribada d'immigrants nacionals, estatals i de la resta de 

la UE d'una certa posició económica i nivell d'instrucció. L'atrac-

ció d'immigrants estrangers de la UE amb un cert nivell d'estatus 

també es deu per l'entorn I la qualitat de vida que ofereixen 

molts deis pobles que integren la zona Salines-Bassegoda, 

Altres motius que propicien l'arribada d'immigrants -sobretot de 

l'Europa de l'Est, de l'África i del Subsáhara- son: possibilitat de 

trobar treball (en masos, a bosc, al camp, etc.) i habitatges a 

preuassequible. 

D'altra banda, no podem passar per alt casos com el de Cis-

tella, on el municipi ha crescut grácies a l'arribada progressiva 

d'una comunitat de «neorurals" formada, fonamentalment, per 

parelles que procedeixen de la immigració interna -és a dir, de 

diverses ciutats i pobles de Catalunya- que busquen un entorn 

tranquil i agradable on poder portar a terme una vida mes o 

menys alternativa. 

El cas és que bona part d'aquesta immigració ha permés 

engruixir el grup classe de les escoles rurals de Salines-Bassego

da: a l'escola d'Agullana hi van, entre altres, alumnes d'origen 

magribí, subsahariá i d'América Central; a Liado n'hi van de TEU i 

de l'Europa de l'Est; a Llers n'hi van d'anglesos i d'alemanys; a 

l'escola de Navata hi trobem alumnes d'origen alemany, holandés, 

anglés i també n'hi ha que provenen de diversos llocs d'África. 

Com a conseqijéncia del que s'explica, és evident que bona 

part de l'escola rural que aquí ens ocupa ha esdevingutuna esco

la amb un grau mes elevat d'heterogeneítat. Ara, a banda de ser 

una escola diversa peí que fa a l'edat, el sexe i el nivell de l'alum-

nat, tambéhoéspelquefaa l'origengeográfic, cultural iétnic. 

És important destacar que algunes de les escoles rurals de 

l'área que aquí analitzem han incrementat el nombre d'alumnes 

grácies també a la decisió que han pres alguns pares i mares 

que viuen a la ciutat. A les escoles de Boadella, Cistella i Navata 

hi van alumnes de Figueres perqué els seus pares reconeixen 

l'especificitat pedagógica, didáctica i relacional de la «petita 

gran escola». Aquests pares i mares, tot i poder escolaritzar el 

seu fill a una escola graduada, s'estimen mes fer-ho en una 

escola rural perqué consideren que és mes familiar, perqué les 

aules no están saturades, perqué els mestres ofereixen atenció 

individualitzada, perqué hi ha millor qualitat educativa, perqué 

els nens i nenes fan activitats a Taire Iliure, perqué l'educació és 

mes harmónica i integral, etc. Aquestfet, malgrat ser quantitati-

vament poc important, és molt transcendent perqué, fins fa ben 

poc, la tendencia havia estatjustament a la inversa. 

De fet, malauradamení, avui dia encara hi ha famílies deis 

pobles de Salines-Bassegoda que porten els seus filis a Figueres 

(en set de les escoles enquestades es dona aquesta casuística). 

És important destacar, pero, que els motius de la «deserció esco

lar» actualment son, grosso modo, diferents deis que hi havia 

abans. Fins a la década deis 80 molts pares i mares no portaven 

el seu fill a l'escola del poblé per l'etiqueta negativa que de 

forma incondicional -de vegades amb rao i d'altres sense- porta-

va l'escola rural. Ara, en canvi, almenys a la zona estudiada, ho 

fan mes per qüestions d'ordre práctic i funcional: perqué teñen 

els avis a Figueres, perqué els pares van a treballar a la ciutat, 

perqué l'escolarització infantil ['han iniciat a la capital de la 

comarca, perqué l'escola del poblé encara no té menjador, etc. 

Només ens hem trobat amb un centre on una part considerable 

deis nens no van a l'escola del poblé perqué aquesta havia tin-

gut durant molt temps una alta rotació de mestres i els pares 

encara no han restablert la confianga. 

Sortidii lit' l'escolíi i¡c lioadcUa I /^'5 F.scauli's. 
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Epíleg 

Bona partdelscomentarisqueapareixen en aquestarticleensfan 

Ser optimistas peí que fa a l'escola rural de Salines-Bassegoda: 

aturada del degoteig demográfic, estabilització o lleuger increment 

del nombre d'alumnes per centre, valoració positiva de l'escola 

rural per part de pares que els tocarla portar els filis a l'escola urba

na, etc. 

Tanmateix, hi ha tres aspectos que no he comentat i que em 

sembla que son tant o mes determinants per a la consolidado 

de l'escola rural: progressiva generalització del servei de menja-

dor i, en algún cas, de llar d'infants; desenvolupament en el 

moment actual d'un o mes projectes d'innovació educativa en la 

majoria de centres i, en darrer lloc, entusiasme i compromís de 

bona part deis mestres. 

El setvei de menjador s'ha estés prácticament a tots els cen

tres. N'hi ha que, perhorari, no els fa falta i la resta ho resolen mit-

jangant menjador convencional (dins del mateix centre) o bé anant 

a la fonda del poblé que, ben segur, ofereix un gran potencial edu-

catiu en tantque obre una escletxa ai quejo anomeno"poble edu

cador». En tot cas, totes les escoles que disposen d'aquest servei 

en fan una valoració positiva i es lamenten de no haver-lo tingut 

abans perqué els pares i mares d'aquestspobles teñen, en termes 

generáis, les mateixes necessitats que els pares i mares de Figue-

res o qualsevol altre indret. 

Prácticament totes les escoles porten una activitat extraor

dinaria, una metodología renovadora o es valen d'una estructura 

particular que, indubtablement, les fan mes interessants, Valgui 

coma exemple-no podem esmentartoteslescasuístiques~el tre-

ball per projectes que des de fa temps s'está portant a l'escola de 

Boadella. Aquesta escola a mes ha assumit el projecte filosofía 

3/12, actualment están treballant de forma específica els mass 

media i conjuntament amb la resta de les escoles de la ZER (Biure, 

Agullana, la Vajol i Maganet de Cabrenys) treballen a tall de 

monográfic l'aigua i el reciclatge. L'escola d'Agullana des de fa 

temps aprofita la cerámica per treballar de forma transversal el 

curriculum, disposa d'un iiivernacle per treballar de forma integra! 

les árees de coneixement, té un projecte per treballar la intercultu-

ralitati properamenttreballará la matemática a través del joc i del 

moviment. L'escola de Biure té previst celebrar una diada de 

l'escola, oberta a tota la gent del poblé, i per a l'ocasió es fará un 

Ilibre de la historia de Tescoia. 

A Cistella l'escola funciona, a proposta deis pares, amb un 

horari compacte (de 9 a 2 de la tarda) perqué els nens i nenes tin-

guin temps d'estar amb la familia i així desenvolupar al máxim 

Teducació familiar. L'escola de Darnius, conjuntament amb la de 

Sant Climent, Capmany i Espolia, des de fa anys desenvolupen el 

projecte del «minibus» que els permet treballar un tema monográ

fic de manera continua i a más participen en un Comenius. A 

Navata els mestres de l'escola han fet un seminari de tractament 

de textos per aplicar-lo ais seus alumnes, a Pont de Molins hi ha 

un grup de Mengua que, mitjangant la metodología de recerca-

acció han iniciat un procés de revisió i crítica de la práctica profes-

sional. A Liado han fet les activitats de circ i a Vilafant treballen 

l'hort escolar, que de fet funciona com una aula de natura. A Vila-

nant i Avinyonet de Puigventós, a través del pía estrategia, Jncidei-

xen d'una manera especial en la música i Teducació física. 

Tots aquests exemples, sabent que me n'he deixat molts al 

calaix, son el millortestimoni que les escoles de Tarea analitzada 

¡ molt particularment l'escola rural son una escola viva, amb 

entusiasme, amb ufi gran potencial i amb futur. Seria una pena 

deixar-hoperdre. 

Jordi Feu i Gelis és sodi^le-^, 

professor depoííríca educúñvu i í'escolíi rural de la UdG. 


