recapte
OCTUBRE 2014

MOVIMENT DE MESTRES DE LES TERRES DE L’EBRE
PER A LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

CURS 13-14

IN MEMORIAM, GERARD VERGÉS
CENTENARI DE LES ESCOLES D’ESTIU
GRUP CRISTÒFOL DESPUIG. RUTES LITERÀRIES
GRUP BIBLIOMÈDIA:
TROBADA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS A MALLORCA

COMUNICACIONS I EXPERIÈNCIES:
•
•
•
•

DNIP
TREBALL EN FAMÍLIA
EL SUPERMERCAT DE LA USEE
CAPSA DELS BONS MOMENTS

TAULA DE REMISSIONS I REFERÈNCIES

REVISTA NÚM.32
REDACCIÓ:
Adrià d’Utrech, s/n
43500 TORTOSA
http://usuaris.tinet.org/mrpte
mrp.terresebre@gmail.com
mrpte@tinet.org
DIRECTORA:
Consol Sagrera Vilaplana

ANY 2014

SUMARI
EDITORIAL

IN MEMORIAM, GERARD VERGÉS

COORDINADOR:
Tomàs Camacho Molina
MAQUETACIÓ:
Anna Panisello Carles
Cinta Sales de la Cruz

CENTENARI DE LES ESCOLES D’ESTIU

GRUP CRISTÒFOL DESPUIG. RUTES LITERÀRIES
CONSELL DE REDACCIÓ:
Lluís Cabello Barcelona
Anna Pilar Izuel Nadal
José Carlos Pobes
Àngel Ismael Hierro
Anna Panisello Carles
Consol Sagrera Vilaplana
Cinta Sales de la Cruz
Joaquim Vallespí Salvadó
Francesca Valldepérez Castillo
Àngels Nolla Llorens
COL·LABORACIONS:
Albert Aragonés Salvat
Anna Boveda Forcadell
Montserrat Cervera Blanch
Grup Bibliomèdia de la FMRP
Albert Guiu Bagés
Ana Mocholi Lladosa
Sabrina Ramon Abella
Eva Sancho Fibla
M. Josefa Ulldemolins Fabregat
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC:
Tere Izquierdo Salom
EDITA:
MRP TERRES DE L’EBRE
DISSENY GRÀFIC
CONTRAPORTADA:
Anna Panisello Carles
FOTO PORTADA:
Kiu Photography
ISSN: 1138-6207 (Edició impresa)
ISSN 2339-6369 (Edició electrònica)
Títol Clau: Recapte (Internet)
Títol abreviat: Recapte (Internet)

GRUP BIBLIOMÈDIA: TROBADA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS A
MALLORCA

COMUNICACIONS I EXPERIÈNCIES:
DNIP
TREBALL EN FAMÍLIA
EL SUPERMERCAT DE LA USEE
CAPSA DELS BONS MOMENTS

TAULA DE REMISSIONS I REFERÈNCIES

Podeu afiliar-vos a la nostra Associació des de la pàgina
web:
http://www.tinet.cat/~mrpte/soci.htm
RECAPTE no fa necessàriament seues les opinions o els criteris
exposats en les diferents col·laboracions. Distribució gratuïta a
les persones associades.
PVP: Consulteu termes d’impressió sota demanda
rigo@costayborras.es
Tel. 964 407 056
Esta publicació està editada sota llicència Creative Commons

REVISTA NÚM.32

ANY 2014

EDITORIAL
Este ha de resultar un número de Recapte de celebració, celebració
dels 100 anys d’Escola d’Estiu, del compromís dels professionals de l’educació
amb la millora de la seua formació per a oferir un millor servei a la societat.
És cert que les Terres de l’Ebre s’incorpora el 1980 al desenvolupament d’esta
activitat, però s’ha de dir que s’ha fet sempre amb il·lusió i amb el desig d’una
contínua millora. S’han possibilitat camins de participació i de demanda
d’activitats, s’ha avançat en la via de la descentralització i podem dir que
després d’este camí ens sentim satisfets i volem estar amb la resta de
companys de Catalunya en la reivindicació d’un model formatiu que parteix
del professorat per a tornar a l’escola.
Ens fem ressò del traspàs d’un dels referents culturals més
significatius de les Terres de l’Ebre, l’escriptor tortosí, Gerard Vergés, que en
més d’una ocasió ens ha acompanyat des de les pàgines d’esta revista.
Invitem el conjunt del professorat a explorar la manera de portar la seua obra
a les aules. Ens consta que són uns quants els centres que treballen autors i
autores del nostre territori a les seues aules. Una bona manera de tindre en
compte una obra sorgida a prop i amb temàtica d’aquí, amb qualitat i rigor
literari.
En esta línia podreu llegir l’article que recorda que disposem de set
rutes literàries basades en els autors: Jesús Moncada (Mequinensa), Artur
Bladé (Benissanet), Sebastià Juan Arbó (Amposta i Sant Carles de la Ràpita, i
el Delta de l’Ebre, en general), Trinitari Fabregat (Alcanar i el Monstià),
Desideri Lombarte (Pena-roja de Tastavins, Matarranya), Cristòfol Despuig
(Tortosa i Carles Salvador (Benassal, Alt Maestrat).
Hem rebut un bon conjunt d’experiències, agraïm a tothom la seua
col·laboració i esperem comptar amb vosaltres en properes col·laboracions.
Us desitgem un molt bon curs!

Consol Sagrera Vilaplana
Presidenta de l’MRP Terres de l’Ebre
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IN MEMORIAM, GERARD VERGÉS
La immensa traça del Poeta
GERARD VERGÉS (1931-2014), MORT L'HOME, NASCUT EL CLÀSSIC
Albert Guiu Bagés
Una obra poètica quan abraça el sentit de perfecció es converteix en quelcom atemporal, el
sentit de perfecció que podríem definir per "allò dit seria excel·lència sensitiva per a qualsevol
lector o lectora de qualsevol època en qualsevol indret del mapa de la immensa Terra", ergo,
allò escrit per Gerard Vergés seria Cultura exquisida en qualsevol dimensió temporal i
espacial, perquè traspua mirada humana col·lectiva, des d'una mirada humana individual, el
bell i profund tot general explicat i traduït poèticament des del brillant univers personal d'un
artista sense fissures, la traspua i l’embelleix, no som els mateixos ni les mateixes després de
llegir Vergés, alguna cosa molt important de nosaltres es multiplica, com es multiplica gairebé
màgicament la baula d'imatges i missatges que en regala a L'ombra rogenca de la lloba,
aquest fet, el de canviar-nos per a bé, el de fer-nos humanament més perceptius i sensitius i
immensos, ve d'una gràcia que tenen uns pocs, els clàssics de debò, i Gerard Vergés l'ha
tinguda amb escreix, un Renaixentista del segle XX ple de cultura, un artista de la forma i el
fons, un esperit perfeccionista que ens ha fet entendre millor el concepte de Poesia com a
sublim eixam imantador de la destresa humana, per acariciar amb paraules nascudes de la
màgia, la sensibilitat lectora d'aquells que tot llegint-lo han comprès que en l'obra del poeta
tortosí s'amagava l'infinit immens que l'esmentada destresa humana passada per
l'exquisidesa d'un talent poètic únic ens ha atorgat.
Gerard Vergés hagués pogut viure en qualsevol època, perquè en qualsevol moment del gran
rellotge de la història humana, hagués estat un home brillant, un poeta destacat, perquè en
les seves obres s'amaga l'elegància astuta del llop que percep cada estel en la seva infinitud i
màgia repetitiva, i cada regal de la lluna en la seva generositat de llum, l'exquisida saviesa de
l'abella que parla de la dolçor de la mel amb l'esperó elegit del que al lloc del verí hi té Art.
L'Art Literari en lletres grosses que ens deixa el poeta més captivadorament singular de la
poesia dels últims cinquanta anys, la veu irrepetible feta tinta d'un home sense precedents i
sense successors, fins a tal punt la seva autenticitat és indiscutible, ubicat per dret de talent
natural al lloc dels grans.
Ja eternitat, l'autor de llibres imprescindibles a la biblioteca dels devots de l'alta lírica, ens ha
deixat clar que un poeta amb traces tan majúsculament destres ocupa vers a vers, un lloc de
privilegi al fascinant univers de canviar el món per paraules que des d'Homer fins ahir mateix,
tant de bé han fet a la condició humanista i humana de l'home i la dona.
El 23 d'abril del 2014, el genial udol poètic de l'Ebre, es feia ombra de tinta inesborrable, i
claror de llum inesgotable.
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Un Clàssic amb majúscules traspassava el dia de Sant Jordi, talment Cervantes, Shakespeare o
Josep Pla, i es feia referent immortal de l'exclusiva i eterna llista d'elegits amb Matrícula
d'Honor que la història de les paraules té a bé brodar per al seu retaule de creadors estel·lars,
un d'aquest estels ja s'emmiralla a la pell de l'Ebre amb el clar perfum de la blancor dels lliris
que eclipsen tots els cards, al jardí de les delícies sensitives, on Gerard Vergés, car, és estel
d'excepció per excepcional.
Bosc de tardor
Fa uns instants ha plogut i ara m'endinso,
silenciosament,
pel bosc humit de pins i de ginebres i de marcits verds
autumnals.
Sento un soroll darrera meu. Ets tu?
M'he equivocat, amor.
Eren gotes caient des de les fulles.

Breu panoràmica de la poesia i l’obra de
Gerard Vergés (1931-2014)
Tomàs Camacho Molina
1982 L’ombra rogenca de la lloba
1983 El pintor tortosí Antoni Casanova (1847-1896)
1986 Long play per a una ànima trista
1986 Tretze biografies imperfectes
1988 Lliri entre cards
1991 Eros i art
1994 Tots el sonets de Shakespeare (traducció)
2001 Guansé
2002 La insostenible lleugeresa del vers
2005 La raíz de la mandrágora (edició bilingüe de l’obra poètica completa fins a la data. La
traducció al castellà és de Ramón García Mateos)
2009 Alfabet per adults
2014 El jardí de les delícies (edició en tres llengües, anglès: Sam Abrams; castellà: Ramón
García Mateos)
Gerard Vergés moria el 23 d’abril de 2014. La notícia ens va colpir, tot i que és un consol saber
que la societat, en nombroses ocasions i homenatges, ha demostrat afecte a la persona de
Gerard Vergés i reconeixement al mèrit de la seua obra.
L’obra de Gerard Vergés es mereix un profund estudi. Tot i que podem dir que les bastides
d’aquest estudi més ampli estan ben traçades en quatre obres: La poesia de Gerard Vergés.
De cop comprenc que l’home és la memòria (Silva equips, per a Ajuntament de Cambrils i URV,
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Antena del Coneixement de Cambrils, Aula de Poesia, 2009) Jo sóc aquell que em dic Gerard
(Petròpolis, 2010); Gerard Vergés i Príncep (Onada, 2012), estudi biogràfic a càrrec d’Emigdi

Subirats Sebastià i el treball de recerca realitzat per Enric Blanco Piñol, amb la tutorització del
professor de l’Institut J. Bau, de Tortosa, Manel Ollé Albiol.
Tot i no ser una obra massa extensa es mereix l’estudi profund que esmentàvem adés, perquè
els seus referents són universals. Incorpora actius literaris i artístics de totes les èpoques i, el
seu estil propi, fa que esdevinga un clàssic.

La pretensió d’este article no és més que la d’animar a la lectura de l’obra de Vergés, tant la
realitzada en prosa com la poètica, però se centra en l’antepenúltima obra publicada, La
insostenible lleugeresa del vers (DVD, 2002). Des d’aquesta ressenya publicada a la revista
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Recapte núm. 20 (MRP Terres de l’Ebre, 2002), p. 25 i 26 es feia referència a obres i estudis
anteriors de la seua obra. Més tard vindrien La raíz de la mandrágora (La Poesía, señor
Hidalgo, 2005), que ja conté una nota preliminar de Gerard Vergés i l’estudi “La poesía de
Gerard Vergés: El secreto rumor de la memoria” p. 11-40, del traductor al castellà de l’obra
poètica fins aquell moment, Ramón García Mateos. Aquest mateix mes es presentava El jardí
de les delícies (Arola, 2014). Es tracta d’una edició acurada, amb il·lustracions i amb la
traducció dels poemes del llibre a l’anglès, per part de Sam Abrams; i al castellà, per Ramón
García Mateos. Què és el que apunten estes dos darreres publicacions? Al meu entendre
l’intent de fer arribar la poesia de Gerard Vergés a un públic més ampli. I este intent respon a
la conveniència que sentim moltes persones que hem llegit la seua obra que siga més
coneguda per la seua indubtable qualitat, mèrit i grandesa humana.
Gerard Vergés era una persona humil, però molt exigent amb ell mateix i molt crític amb les
obres, però sempre indulgent i comprensiu amb les persones. Hem d’entendre que el seu
període de formació literària, a banda de l’àmbit acadèmic, es va gestar al temps de la revista
Geminis (Tortosa, 1952-1961) i amb una propina de 20 anys, ja que el seu primer llibre
L’ombra rogenca de la lloba, va rebre el premi Carles Riba el 1981. L’autor comptava ja amb
50 anys. És cert que havia publicat, en castellà, Corazón al acecho, però l’autor no l’ha
publicitat i s’ignora si se’n conserva algun exemplar.
L’ombra rogenca de la lloba ha esdevingut un llibre de referència per a moltes persones i, no
són poques les que consideren que és un dels llibres cabdals de la poesia catalana del segle
XX. Es tracta d’un poema de llarg recorregut amb dos personatges: Ròmul i Remus (que seria
el contrapunt). El propi autor, en un moment de maduresa de la vida, reflexiona i juga, diu i es
contradiu, apunta i comenta. Un dels referents, no l’únic ésclar, d’este llibre és T.S. Eliot
(1888-1965) i The Wast Land (1922). Sam Abrams ens situa molt bé en el seu article “Gerard
Vergés, L’ombra rogenca de la lloba i el poema llarg de l’Alta Modernitat”, dins de La poesia
de Gerard Vergés... (Cambrils, 2005), p. 11-20.
Quant a l’aspecte bibliogràfic cal destacar en el mateix llibre “Bibliografia de Gerard Vergés”
(p. 131-140), d’Eugeni Perea Simón.

Quan vull parlar d’una obra sovint recorro a la perifèria de la lectura, al context. Va ser l'any
1994 la primera vegada que vaig llegir un llibre de Gerard Vergés. El llibre havia estat publicat
el 1986. Feia dos anys que vivia de ple dret a les terres de l'Ebre, tot i que ja feia anys que
mantenia una relació constant amb elles, concretament l'any 1984 vaig fer-hi la primera visita
(encara conservo en algun lloc el bitllet de tren que ens va deixar a l'Aldea). Amb la lectura de
Long play per a una ànima trista em va passar el que m'havia passat poques vegades amb la
poesia catalana (al pròleg Joan Perucho defineix, encertadament, la veu poètica de Gerard
Vergés, com la més europea de la poesia catalana, actualíssima i trepidant). A mi va produirme efectes diversos: riure, plorar, emocionar-me, xalar de la intel·ligència d'altre, percebre la
síntesi d'allò que és local i alhora universal (vegeu la citació d’Indira Sindhi de la pàgina 49).
Josep Manuel San Abdon en un breu assaig crític va centrar l'estudi de la poesia de Vergés en
aquests aspectes: El poeta i els escriptors, el paisatge i la memòria, l'humor i la ironia i l'amor.
Una encertada reflexió ja que ens dóna notícia d'un autor immers en un lloc i un temps, amb
l'estímul de l'amor i les lectures (De tot el que hem llegit, n'hem fet substància) i una actitud
que ajuda a viure: l'humor, la ironia.
6
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Amb ironia arranca el nou llibre de Gerard Vergés La insostenible lleugeresa del vers. Vull dir,
en resum que –sense versos– igual tornen/ tardors i primaveres podem llegir a la pàgina tretze
d'aquest llibre de tretze poemes de l'autor, entre d'altres llibres, de les Tretze biografies
imperfectes. Tretze són les catifes que l'autor compra a Nel,... Casualitat? Càbala? És ben cert
el que declara el poema, el temps passa indiferent dels versos que s'hagen escrit, però també
és ben cert que el plaer que ens proporciona la lectura d'aquest llibre de Gerard Vergés és
una fiblada a la insolència de les lleis naturals.
La poesia és un gènere difícil per a la majoria de les persones, un lloc vedat, la veu poètica de
Gerard Vergés esberla les dificultats, és lleugera sense deixar de ser densa, amb una àmplia
gamma de matisos que hom voldria saber traslladar a aquestes paraules de ressenya, però
que es conforma si fa que algú s’incline a la lectura de la poesia de Vergés.
La lectura de La insostenible lleugeresa del vers de Gerard Vergés ens deixa un regust poètic
especial, com un vi de sabor persistent, es tracta d'un vi d'edat, però no ranci, un vi de ple
sabor, producte d'un fruit arrelat a la terra, a paisatges que fàcilment reconeixem, persones
que podem intuir, universal sense deixar de ser concret.
Al primer poema, "Fa deu anys, fa deu segles", assistim a l'espectacle d'una enumeració
caòtica, amb un ritme trepidant marcat pel polisíndeton. Enumeració que, en densa
concentració, ens porta la vida, amb elements lleugers i pesants, té el to d'un testament
irònic, però amb una tensió chaplinesca que ens deixa en el riure amarg, propiciat per versos
de gran sinceritat, que era la mort que molt m'immuta. Aquesta contradicció és la substància
de la vida, i la que ens permet la contemplació d'un arc de temps molt llarg, de deu anys a
deu segles. La nostra vida d'humans està immersa en una continuïtat, amb elements que es
van repetint, i elements que ens converteixen en una simple anècdota. Tot i això, la poesia de
Gerard Vergés ens obre pas a l'instant etern, la contemplació emocionada de les vivències que
tan bé va descriure Apollinaire al seu El poeta assassinat. I que tan bé ha constatat Joan
Perucho al seu pròleg: Tanco el llibre i esguardo a través de la finestra. No hi ha res. Solament
la indefugible eternitat.
Que també la poesia és tria, entre el que no immuta i el que estremeix, continua l'autor el seu
homenatge a Shakespeare i March, i expressa el seu disgust perquè es deixa de llegir els
autors clàssics, a "La part pel tot" ens transcriu un poema somiat, que per la seua presentació
tipogràfica ens diu que ha estat manllevat a un autor, probable paràfrasi de versos de March,
segons Jordi Llavina.
Si Sobirana i Torner continuessen la seua taxonomia –ara que Bloom està més de moda que
mai– d'àngels poètics inclourien aquest poema titulat "L'àngel", on partint de l'àngel pròxim
fa un recorregut pels àngels a la pintura. En alguns dels poemes de Gerard Vergés hi ha una
dramatúrgia (He dit en alguna ocasió que el teatre és el gènere més complex i que la poesia
és el més eficaç. Arribada una certa edat les novel·les no ens descobreixen gaire cosa, i això
no vol dir que no siga un plaer llegir-les, quants plaers no es basen en la repetició?). El ritme
ve, en aquest poema, marcat per la paraula àngel modulada amb les interpretacions que han
donat uns pintors escollits a aquesta figura del nostre imaginari. Gerard Vergés és un
degustador de l'art, aquest poema destil·la aquesta degustació, un poema en el que hi ha
pocs excipients i la major part de les paraules que el componen són principis actius.
El "Cofre àrab" conté les essències orientals que ens habiten, la seua plasticitat va ser
acompanyada per gravats del pintor gallec Alfonso Costa. El continent evoca el contingut, el
7
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paisatge estimat, l'erotisme a partir de la construcció metafòrica i la comparació entre parts
del cos i elements sensuals de la natura. La figura d'Abu Bakr, Al-Turtusí (Tortosa 1059-1130)
que va escriure La llanterna dels prínceps, pervivència no massa llunyana de la empremta
àrab al nostre país.
"Bosc de tardor" té un regust oriental, haiku en el concepte: Sento un soroll darrera meu. Ets
tu?/ M'he equivocat, amor./ Eren gotes caient des de les fulles./
"Entorn del presbiteri collies roses", "El monstre", corresponen a records d'infància traspuats
per la fina ironia que caracteritza l'autor, la situació de la ciutat concreta, Tortosa, a la
postguerra: Encara que a la terra passaven moltes coses,/ Déu era un ser benèfic/ damunt els
núvols blancs.
A "Fòssil" assistim a la destrucció d'una peça de gran valor científic, dels 14 versos del poema
els 12 primers estan dedicats a exaltar les virtuts del fòssil, en els dos darrers se'ns conta la
seua destrucció. És un poema irònic, de molta substància que es pot aplicar a moltes
circumstàncies de la vida: com la ignorància porta molt sovint al menyspreu, a la guerra, a la
destrucció,... Ens porta a acceptar el que és inevitable o irreparable.
En "Joel m'explica un seu viatge" apareix una escarabitxa, animalet que tot i abundar en la
parla hi figura a pocs reculls lèxics. Tot i que Gerard Vergés, com a autor, ha optat per la
morfologia del català oriental, la seua opció es presenta pulcra, legítima, conscient, tal com ha
de ser la relació d'un autor amb la seua llengua.
Una de les característiques d'aquest llibre és la narrativitat, observable en bona part dels
poemes, "Plany de lord Byron en una illa solitària", amb un rerefons viatger i cosmopolita,
que aconsegueix resultats extraordinaris en el contrapunt irònic a "Venedor ambulant de
catifes": Tots dos hem fet negoci./ Nel ven catifes. Jo, sense ell saber-ho,/compro el record del
seu país bellíssim./ Portugal és un país proper i desconegut que quan visitem ens captiva i per
als lletraferits Lisboa va ser l'hàbitat d'un passerell anomenat Sisó Fingidor, l'escenari de
l'oficinista que va saber ser èpic i dramàtic, que va tindre la capacitat de ser gairebé cúbic al
temple Gulbenkian. Lisboa al poema de Gerard Vergés té l'imprescindible regust genealògic
del mar.
Bé, per acabar aquest breu comentari, el llibre de Gerard Vergés surt a la llum pública en un
temps d'excel·lent collita poètica a les terres de l'Ebre: Cendra vivent, de Jesús Massip (amb
pròleg de Gerard Vergés), Extracte de resina, de Manuel Pérez Bonfill, Córrer la taronja (19792001), d'Albert Roig (hi ha llibres que per a ser valorats requereixen una lectura més pausada,
més dilatada, més activa per part del lector) i el llibre d'ex-libris de Frederic Mauri, comentats
per Manel Ollé. El factor comú d'aquestes obres és la visió plàstica de Mauri, una visió
laboriosa, poètica, simbòlica,... El món literari de les terres de l'Ebre es presenta ple de
complicitats i interseccions, Gerard Vergés està també en aquesta cruïlla. Reprodueix la
portada del seu llibre La insostenible lleugeresa del vers "La puntaire", de Vermeer, autor d'un
treball laboriós, realista i espiritual alhora, quotidià i transcendent.
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CENTENARI DE LES ESCOLES D’ESTIU
José Carlos Pobes Condón
Com ha participat l’MRP en les activitats del Centenari de les Escoles d’Estiu?
Dos membres hem estat a la Comissió de la FMRP per a la celebració del centenari: José
Carlos Pobes i Tomàs Camacho.
L’MRP hem hagut d’elaborar la seua banderola d’explicació de la trajectòria de l’MRP Terres
de l’Ebre que estarà present a l’exposició del dia 5 de juliol.
Hem promogut una recollida de dades de persones significatives, des del punt de vista
pedagògic, a les Terres de l’Ebre. Esta promoció s’ha fet des de la revista Calaix i la Xarxa.
La collita no ha estat molta, tot i que sabem que potser molt ampliable. Estes són les persones
que han estat destacades: Marcel·lí Domingo Sanjuan, Ricard Garriga, Emília Gual Martí,
Carme Pueyo, Joan-Josep Sancho i Esteller i Ramon Sanmartí Ribera. Se’ns acudixen, amb
facilitat, més noms per a incrementar esta llista: Joan Beltran, Josep Panisello, Cinta Curto,
etc.
Per tant, hem de considerar que este és un projecte que ha de restar obert, tot esperant-ne
l’ampliació necessària. No es tracta de destacar persones mediàtiques sinó que es tracta de
conèixer aquelles persones que, des dels pobles més menuts a les ciutats més grans han estat
referents a les nostres terres. Ho podeu fer emplenant este senzill formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1g357QTVH5ST_LbQVgdxdifHUh5h8MFtiEQqP9tVy3sk/vie
wform
Volem agrair des d’estes línies la col·laboració de Marc Martínez Aroca (Pinell de Brai), Vicent
Matamoros Sanz (Alcanar) i d’Irene Prades Ginovart (Tortosa) que ens han informat d’alguna
de les persones ressenyades.
Insistim en el fet que és un projecte que pot avançar i pot resultar profundament enriquidor.
Un cop tinguem un bon nombre de persones destacades procedirem a la publicació.
Quant a la celebració catalana, podem estar ben satisfets.
Els dos monogràfics a publicats per Graó es poden descarregar a:
http://www.grao.com/actualitat/edicio-especial-100anysee
També el podreu trobar a la web mrp.cat o al llibret amb el qual
acompanyarem l’exposició del centenari el 5 de juliol a la UAB.
Tenim l’esperança que l’educació és una arma carregada de futur i una peça fonamental en la
inversió per una societat més lliure, equitativa i compromesa; esperem que també sigues dels
que creu que “l’educació en realitat necessita tant de formació tècnica, científica i
professional, com de somnis i utopies” (Paulo Freire) i que “l’educació és l’arma més poderosa
que pots utilitzar per canviar el món” (Nelson Mandela).
100 anys d'Escola d'Estiu
100 anys de compromís i treball, 100 anys de Renovació Pedagògica
5 de juliol de 2014/ de 10h a 16h/ a la UAB/ www.mrp.cat/ #1ee
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GRUP CRISTÒFOL DESPUIG. RUTES LITERÀRIES

7 RUTES LITERÀRIES
Albert Aragonés Salvat i Tomàs Camacho Molina
Presentem una selecció de les rutes literàries creades al voltant dels escriptors Jesús
Moncada (Mequinensa, Baix Cinca), Desideri Lombarte (Pena-roja de Tastavins, Matarranya),
Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, Ribera d'Ebre), Cristòfol Despuig (Tortosa, Baix Ebre),
Sebastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita. Monstià) i Trinitari Fabregat (Alcanar, Montsià),
als quals afegim la figura de Carles Salvador (Benassal, Alt Maestrat).

Mequinensa
Espai per al record Jesús Moncada
Jesús Moncada i Estruga (Mequinensa, Baix Cinca, 1941 - Barcelona, 2005)
Responsable de la ruta:
Ajuntament de Mequinensa.
Descripció:
La ruta literària transcorre pels espais del desaparegut Poble Vell de Mequinensa que Jesús
Moncada va immortalitzar a la seua novel·la Camí de sirga.
Distància i accessibilitat:
Tot el recorregut té una distància de 2 km. A part quedarien les vistes des del castell. Es pot
fer caminant, en bici i en cotxe. Gairebé tot el recorregut és accessible en cadires de rodes.
Més informació:
Museo de Historia de Mequinenza.
Webs:
Miquel Viladegut (coord.). Jesús Moncada. Espais literaris.
[En línia:] <http://www.jesusmoncada.cat/>

Pena-roja de Tastavins
Ruta literària de Desideri Lombarte
Desideri Lombarte (Pena-roja de Tastavins, Matarranya, 1937 - Barcelona 1989)
Responsable i autors de la ruta:
IES Bajo Cinca (Fraga).
Lolín Guiral i Mariví Basallo.

10

REVISTA NÚM.32

ANY 2014

Descripció:
Aquesta ruta forma part del projecte “Viure la literatura a través de les TIC”, en el marc del
Programa ARCE del Ministeri d’ Educació, que ha estat dut a terme al llarg dels cursos 2011-12
i 2012-13.
Distància i accessibilitat:
125,21 km. El recorregut es fa en autobús i a peu.
Webs:
Viure la literatura amb les TIC.
[En línia:] <https://sites.google.com/site/viurelaliteraturatic/ies-bajo-cinca>
Publicacions:
Quadern de la Ruta Desideri Lombarte. [En línia:]
<https://docs.google.com/file/d/0By_Q61B_xh_4Y1o1SWY4YU5OV0E/edit?usp=sharing>
Benissanet
Ruta literària Artur Bladé «Benissanet, paisatge literari»
Artur Bladé i Desumvila (Benissanet, Ribera d'Ebre, 1907 – Barcelona, 1995)
Responsable de la ruta:
Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila (Benissanet).
Descripció:
La ruta literària recorre els espais més representatius de Benissanet, la vila natal de l’escriptor
Artur Bladé, a través dels textos de les seues obres. L'activitat compta amb la projecció d’un
audiovisual documental, la visita a l’exposició fixa i una passejada per la vida, la història i el
paisatge de Benissanet.
Distància i accessibilitat:
2 km. Es recomana fer-la a peu perquè transcorre íntegrament pel nucli de la població.
Més informació:
Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila.
Exposició virtual:
Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l'Ebre català, cronista de l'exili.
[En línia:] <http://arturblade.gencat.cat/10.html>

Sant Carles de la Ràpita
Ruta literària Sebastià Juan Arbó
Sebastià Juan i Arbó (Sant Carles de la Ràpita, Montsià, 1902 - Barcelona, 1984)
Responsable i autors de la ruta:
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.Pep Carcellé Freixas.
Descripció:
Passeig literari per la zona marinera del poble de la Ràpita que recrea Juan Arbó en la seua
novel·la La masia.
Distància i accessibilitat: 2000m aproximadament.
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Més informació:
Ajuntament de la Ràpita.
Publicacions:
Pep Carcellé. Ruta literària Sebastià Juan Arbó. [Sant Carles de la Ràpita]: Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, Regidoria de Cultura, 2014.

Tortosa
Ruta Literària de Cristòfol Despuig
Cristòfol Despuig i Pinyol (Tortosa, Baix Ebre, 1510-1574?)
Responsable de la ruta:
Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa)
Descripció:
La ruta transcorre per tretze punts concrets de la ciutat que estan relacionats amb l’obra dels
Col·loquis de la Insigne ciutat de Tortosa i amb la figura de l’autor. Són tretze escenaris que
permeten mostrar la Tortosa del segle XV i situar aquesta obra clau del Renaixement català en
el seu context històric, polític, artístic i econòmic del moment.
Distància i accessibilitat:
El recorregut és curt (no arriba als dos quilòmetres), però no és gaire apte per a persones amb
problemes de mobilitat reduïda (hi ha costes i escales en la pujada del castell). Cal fer-lo a
peu, ja que sovint es transita per carrerons estrets del casc antic que només són per a
vianants, i tot i que es pot accedir gairebé a tots els punts de la ruta amb vehicle, és preferible
fer el recorregut caminant.
Webs:
Miquel Àngel Arasa. Fragments anotats de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de
Cristòfor Despuig. [En línia:] <http://biblioteca.tortosa.cat/cristofordespuig/>
Serra del Montsià
Itinerari Literari “Trinitari Fabregat”
Trinitari Fabregat i Chimeno (Alcanar, Montsià, 1912 - París, 1994)
Autor de la ruta:
Tomàs Camacho Molina.
Descripció:
Ruta literària basada en el capítol XXXIX de la novel·la Jardins ignorats de Trinitari Fabregat.
Recorre una part de la serra de Montsià fins a la Torreta (765 m.), el cim més alt de la serra,
des d'on es pot gaudir d'una magnífica vista dels “jardins ignorats”.
Publicacions:
Tomàs Camacho. «Itinerari literari "Trinitari Fabregat"» (en col·laboració), dins Trinitari
Fabregat. Jardins ignorats (Novel·la). Alcanar: Ajuntament d'Alcanar, 1998, p. 1-36.
Joan B. Beltran Reverter. «Itinerari Trinitari Fabregat», Els encanteris de la serra de Montsià.
Benicarló: Onada, 2009, p. 27-34.
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Benassal
Carles Salvador Benassal
Carles Salvador i Gimeno (València, 1893 - 1955)
Responsable i autor de la ruta:
Fundació Carles Salvador (Benassal).
Pere-Enric Barreda Edo
Descripció:
Visita dels indrets de la vila de Benassal i dels seus voltants descrits per Carles Salvador,
sobretot en forma poètica, sense que manquen els textos en prosa. D’aquesta manera el
visitant retroba els indrets i paisatges que va conèixer Salvador amb les seues pròpies
paraules i estil.
Distància i accessibilitat:
Aproximadament 1 km. Es recomana fer-la a peu, ja que transcorre gairebé tota pel nucli de la
població. Tot i que també es pot fer amb cotxe.
Webs:
Itinerari Informatiu Carles Salvador a Benassal.
[En línia:] <http://www.carlessalvador.net/parades.html>
Publicacions:
Pere-Enric Barreda. Itinerari Informatiu Carles Salvador a Benassal. Benassal, 2005.
Montserrat Ferrer i Joan Peraire. Itinerari Carles Salvador, unitat didàctica. Benassal, 2010.
[En línia:] <http://www.carlessalvador.net/docs/ItinerariCS.pdf>.
TEXTOS i MAPES EN LÍNIA
Endrets. Geografia Literària dels Països
Catalans. Universitat de Vic. [En línia:]
<http://www.endrets.cat>.
Mapa literari català 2.0. Espais Escrits. Xarxa
del Patrimoni Literari Català. [En línia:]
<http://www.mapaliterari.cat/ca/>.
Rutes literàries d'Espais Escrits. Espais Escrits.
Xarxa del Patrimoni Literari Català. [En línia:]
<http://www.espaisescrits.cat/home.php?op
=43&module=rutes>.

LLIBRES
Albert Roig i Jep Colomé (ed.). Vores de riu.
Barcelona: Columna-Tresmall, 1997.
Llorenç Soldevila Balart. Comarques
tarragonines i Terres de l'Ebre. Pròleg Josep
Murgades. Barcelona: Pòrtic, 2010. Col.
Geografia literària; 3.

Elena Vicioso Martínez. Un viatge literari per
les comarques de Catalunya. Octubre de
1997. [En línia:]
<http://www.xtec.cat/~evicioso/index.htm>.
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GRUP BIBLIOMÈDIA: TROBADA DE
BIBLIOTEQUES ESCOLARS A MALLORCA
Viatge del Grup Bibliomèdia a Palma de Mallorca
Tomàs Camacho Molina
Seguint la roda de viatges i intercanvis, el 28 de març de 2014, 12 persones del Grup
Bibliomèdia s’han desplaçat a Palma de Mallorca amb l’objectiu de conèixer de prop
experiències destacades des de l’àmbit de biblioteques escolars de Mallorca. Tanmateix
volíem fer conèixer el nostre projecte i pla de treball i obrir estretes vies de col·laboració que
ens enriquisquen mútuament.
S’ha de destacar que, tot i l’atractiu de l’entorn de l’illa, s’han desenvolupat unes atapeïdes i
engrescadores sessions de comunicació d’experiències.
El nostre amfitrió ha estat l’IES Santa Margalida, l’acollida la va fer l’encarregat de la
biblioteca, Biel Perelló; i posteriorment, la inauguració de la trobada la cap d’estudis, Maria
Antònia Gaya. Amb presència de la regidora de cultura del municipi de Santa Margalida, la
senyora Beatriu Gamundí Molina.

Hem realitzat tres visites:
A la biblioteca de l’Institut Santa Margalida.
A la Fundació biblioteca d’Alcúdia Can Torró, la directora de la qual és Francina Rincon.
Una Ruta Literària per la Ciutat de Palma.
La Biblioteca de l’Institut Santa Margalida és un espai aquitectònic especial, amb dos nivells i
que denota ser un lloc d’interès per a tot el centre. Ben proveït, ben senyalitzat i decorat.
Esmentem les activitats dedicades al Dia Mundial de la Poesia i els retrats de científics.
A este enllaç podem trobar el reglament i els serveix que oferix:
14
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http://issuu.com/bielperello/docs/guia_normativa_prestec_iessantamargalida_v3_ccp?e=451
0518/2960290. En destaquem que està oberta de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
La Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró és una entitat sense afany de lucre amb un clar
objectiu: servir a tots els ciutadans i visitants d'Alcúdia, especialment als més jóvens, com a
centre de trobada i comunicació, de lliure accés a la informació i potenciador de la cultura.
Una biblioteca situada a una zona privilegiada d’Alcúdia a on l’usuari és el centre d’un espai
dinàmic i modern a prop de tots. Can Torró impulsa l’educació i la formació interactives a un
lloc que canalitza i difon diferents tipus de demostracions culturals. La biblioteca té per
vocació ser un servei lúdic socialment integrador.
Ruta literària per Palma, a càrrec de Joan Gelabert, professor de literatura catalana de l’IES
Santa Margalida. Partint des de la plaça Major de Palma, amb el lloc de naixement de Ramon
Llull, vam fer un recorregut que va passar per la casa de Joan Alcover, seu de l’Obra Cultural
Balear, entitat germana d’Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural.
A prop de la catedral de Palma de Mallorca vam escoltar la llegenda del drac de na Còca.
També a prop de la Seu vam veure i comentar, a la plaça de Llorenç Villalonga, la impremta
Alcover i el Diccionari català-valencià-balear i Les rondaies mallorquines. Obres úniques i
exemplars en l’àmbit de les llengües romàniques. Vam visitar la plaça de Cort on se’ns va
explicar d’una manera divertida la llegenda d’en Dragó i en Caragol (ens recordà la de la
fatxada de la Universitat de Salamanca), El banc del sinofós i en Figuera, el rellotge de
l’Ajuntament. A la plaça de Santa Eulàlia se’ns va fer l’explicació de la conversió de Ramon
Llull. Vam acabar a l’església de sant Francesc on se’ns va explicar la baralla dels Armadans i
els Espanyols i episodis lul·lians. Tot plegat d’una amenitat màxima, passar davant dels
monuments sense algú que ens els interprete deixa al marge molts coneixements
interessants. A part, Joan Gelabert ens va lliurar un dossier que li agraïm.
Quant a les experiències comunicades exposem a continuació un breu resum del seu
contingut ja que es proporcionarà espais de compartició de diapositives, àudios i vídeos de la
trobada.
“Presentació del Grup de Biblioteques Escolars de les Illes Balears”, per Maria Antònia Abrigo.
Comença dient que tenen la biblioteca escolar al cap. Van iniciar les seues activitats quan es
van trobar a un postgrau de biblioteques escolars dissenyat per la UIB el curs 2010-2011. Van
formar un seminari de treball al CEP de Palma de Mallorca, integrat per 14 membres de
diferents àmbits educatius (10, de Primària; 3, de Secundària; i, una persona que treballa a
l’Administració). Es van intercomunicar mitjançant Edmodo.
Es feien sessions a les biblioteques on l’amfitrió presentava el Pla Lector del seu centre, es
parlava del programa Abies, taller de reparació de llibres, propostes per a la celebració del dia
del llibre, possibilitats didàctiques i d’animació lectora dels Kamishibais
(http://kamishibai.educacion.navarra.es/que-es/).
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Van assistir a sessions per a aprendre a contar contes i a fer llibres. Les TIC a la biblioteca. Van
visitar, a Barcelona, l’Escola San Josep-El Pi, presentada per Jaume Centelles; la de Rosa
Sensat i van anar a llibreries.
Han
tingut
relacions
amb
l’escriptora
mallorquina
de
literatura infantil, Rosa M. Colom.
Tenen un fons de llibres de l’autora
que es pot prestar.
El curs 2011-2012 el van dedicar a
Edmodo/Symbaloo,
taller
d’elaboració d’un àlbum, Pinterest,
activitats diverses, visita a la
Biblioteca Municipal de Binissalem,
a can Bujosa,...
El curs 2013-2014 ja no es funciona com a Seminari del CEP, sinó com a Grup de Treball
independent, s’ha triat el còmic com a tema central del curs.

“Presentació del Grup Bibliomèdia”, a càrrec de Dolors Bundó i Montserrat Batallé.
El grup va ser creat el 1995, sota
l’aixopluc de la Federació de
MRPs de Catalunya. El seu
objectiu va ser convertir la
biblioteca en el cor de l’escola,
convertint-la en el lloc per a
despertar el gust i l’interès per la
lectura, servir de suport a les
diferents matèries proveint
recursos per al desenvolupament
del currículum. A partit de les 1es
Jornades de Biblioteques Escolar
de Catalunya, organitzades en
col·laboració amb el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes. Va ser un inici que va generar
esperances al voltant del que es coneixia com a mediateca (recursos documentals en
diferents suports) que va anar desenvolupant-se fins arribar al concepte de bibliomèdia,
incorporant els recursos que proveïa Internet com a accés a la societat de la informàtica i el
coneixement i, posteriorment, de l’aprenentage i la comunicació. L’arribada del programa
d’Innovació Educativa Puntedu, iniciativa del Departament d’Ednsenyament, probablement
esperonat pel Grup Bibliomèdia, va obrir un horitzó d’esperances, temps de dedicació (limitat
a 1/2 jornada o menys), 4 ordinadors i una impressora multifunció, pressupost per a
16
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adquisició de llibres, un lector òptic, un ambiciós programa de formació amb tres eixos
fonamentals: catalogació i organització, accés al coneixement, la informació, l’aprenentatge,
la comunicació, la redacció i l’aplicació del Pla de Lectura i Escriptura del Centre.
Tot este treball està recollit en dos publicacions i actualitzat en els diferents espais 2.0. El
desenvolupament d’un Pla Anual de Treball i de diverses col·laboracions com, per exemple,
ressenyes a la revista Guix. L’actual eix de treball és biblioteca i escriptura.
El contacte, actualització i projecció es manté mitjançant les xarxes socials i diverses eines
2.0.
Podeu trobar-ne més informació a: http://grupbibliomedia.blogspot.com.es/

“Baditeca: biblioteca escolar feta a mida”, Antònia Pol, responsable del CEIP Badies (Badia
Gran, Llucmajor)
http://cpbadiesbiblioteca.blogspot.com.es/
La biblioteca és un espai per a imaginar, conèixer i compartir. L’escola desenvolupa uns
projectes, té comissions per al desenvolupament d’estos projectes i la biblioteca hi participa
directament o indirectament.
Procura atendre totes les formes comunicatives.
Ha desenvolupat el Pla de Lectura de Centre fonamentat en tres eixos fonamentals: aprendre
a llegir, llegir per a aprendre i el gust per llegir.
Quant a llegir per a aprendre, hi
intervenen d’una manera decisiva les
TIC i TAC.
Pel que fa a l’hàbit lector, es tracta la
quantitat, és a dir, que hi haja
constància, la tipologia textual i es
treballa la valoració, la competència
crítica.
Els àmbits de lectura són quatre:
Lectura en solitari (per plaer); Llegir
per compartir (s’ha de programar i
guiar la comprensió); Llegir per
interpretar i llegir per expandir (la
lectura al voltant de les àrees curriculars).
A l’organigrama del centre hi és present la Baditeca, La comissió de biblioteca enllaça els
diferents cicles, bibliotecari, AMPA, voluntariat (pares, mares i alumnes, amics), coordinador
TIC,...
L’èxit del projecte es basa en el fet que la biblioteca està emmarcada dins de l’horari escolar,
que tots els cursos tenen setmanalment una assignació per al préstec de documents,
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col·laboració entre bibliotecari i tutors; la comissió fa una planificació anual a principi de curs,
es decideixen gèneres i temàtiques que es treballaran per trimestre i les festes que se
celebraran al voltant del llibre, la lectura i la biblioteca.
Acaba l’exposició amb la presentació de les activitats concretes d’este curs i l’organització
dels espais web.
“La biblioteca escolar, treball cooperatiu”, Magdalena Cabot, coordinadora de la biblioteca de
l'Escola Mata de Jonc (Palma)
El fet que el centre siga una cooperativa fa que també es trasllade a la biblioteca el sistema
cooperatiu, participant l’alumnat a la comissió, i que siguen capaços de prendre decisions
organitzatives i de tot tipus. Participen, en general, dos alumnes de cada curs. Hi ha interès a
formar part d’ella.
Es fan campanyes per a tindre recursos
econòmics per a després poder
desenvolupar els projectes.
És un sistema adequat per a l’adquisició
de valors democràtics. Es poden fer
propostes, es recullen les sessions al
llibre d’actes.
Per a formar part de la cooperativa s’ha
de respondre un qüestionari i es fa una
selecció
entre
les
candidatures
presentades.
Activitats que desenvolupen: difusió del fons bibliogràfic, sessions de cinema i literatura,
col·laboració en la gestió del servei de préstec, sessions de ludoteca amb els més petits (d’una
manera autogestionada per l’alumnat), animació lectora, contacontes, recuperació de llibres
de segona mà, programa de reutilització de llibres,... S’ha editat un díptic informatiu, ja que
han rebut una subvenció per haver estar considerat interessant el projecte.
Se’ns van mostrar alguns llibres realitzats al centre amb la tècnica de l’encunyat i el doblegat
que ens van admirar molt per la seua bellesa i perfecció.
http://bibliotecamatadejonc.blogspot.com.es/
“Evolucionant cap a una biblioteca 2.0”, Biel Perelló, membre de la comissió de biblioteca de
l’IES Santa Margalida (Sta. Margalida).
A partir del Nou Pla Estratègic 2011-2015 es va fer una gran aposta per la biblioteca com a
puntal clau per a la millora del rendiment escolar, per al desenvolupament de les TIC, com a
element de projecció exterior i per a la formació de tota la comunitat educativa.
Està organitzada en dos espais: el de dalt, destinat a la informàtica i el de baix, per a sala de
lectura.
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Tot l’horari de la biblioteca està cobert per professorat de guàrdia i el professorat, des de les
classes pot fer un permís perquè un alumne vaja a treballar a la biblioteca. També poden anar
en el temps d’esbarjo.
Es dóna molta importància a les noves tecnologies i s’utilitza el bloc com a element
d’informació i per a prestar uns serveis que abans donava la biblioteca.
Es cataloga amb el programa Abies (equivalent de l’ePèrgam). Disposa d’uns 5000 documents.
El PLEC va ser aprovat el 23 de maig de 2012. Té un reglament acurat de normes i serveis
(publicat a un díptic).
Hi ha una comissió de biblioteca constituïda que de moment està integrada per tres
departaments: català, castellà i socials. S’intentarà la integració del coordinador TIC.
Es fa formació d’usuaris i es col·labora amb la Biblioteca Municipal, es fan activitats
coordinades i se’n traspassa la informació.
Ens va informar de nombroses activitats i serveis, que denoten la complicitat, i col·laboració i
empatia per part de nombrosos membres del claustre.
Se’ns va mostrar un vídeo d’una qualitat tècnica i artística extraordinàries que fomenta l’ús de
la biblioteca.
Tot plegat molt estimulant i enriquidor.
http://bibliotecaiessantamargalida.blogspot.com.es/

“Biblioteca i escola”, Mònica Ricart, responsable de la biblioteca de l’escola Rosa Oriol (Lliçà
de Munt)
Un molt bon treball pel que fa a les referències de recursos mitjançant el Symbaloo (és una
plataforma web que facilita la recopilació d’informació. Es tracta d’una eina que permet tenir
a mà els millors enllaços sobre diferents temes i veure’ls en un mateix escriptori en un sol cop
d’ull, d’una manera fàcil i amena.
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Amb symbaloo es pot crear una pàgina pròpia d’enllaços preferits. A mesura que es van
trobant adreces interessants s'anirà ampliant la pàgina de manera que es va engrandint la
recopilació de recursos.
L’objectiu és que a l’obrir l’ordinador, trobem una pantalla que ens permeti, de forma fàcil,
trobar el recurs que necessitem.)
Porta l’Escola Rosa Oriol, de Lliçà de Munt, dos anys fent una organització de recursos
electrònics mitjançant el Symbaloo.
Fan la catalogació mitjançant l’Epergam, amb la creació de guies.

És una escola que treballa molt les emocions i els sentiments. Es realitzen exposicions
bibliogràfiques temàtiques.
Mantenen una bona relació amb la Biblioteca municipal, que puguen conèixer i interpretar-ne
la catalogació.
Treballen per projectes, per exemple, sobre desastres: catàstrofes naturals i de tot tipus.
Repassant les seccions del bloc de la biblioteca trobem: Lij i Biblioteca, Llibre-fòrum,
competència informacional, biblio-ràdio, creacions didàctiques pròpies, biblioteca accions,
competència lectora, biblio-alumnes, lectura cooperativa, tertúlies literàries i animació
lectora.
http://blocs.xtec.cat/loriolet/
“Treballem junts aula i biblioteca” , Lluís Baella, responsable de la biblioteca de l’Escola Pia
(Granollers).
Lluís Baella centrà la seua exposició en dos dels múltiples aspectes que es contemplen en
l’actuació formativa de la mediateca: La coordinació de les visites d’autors i autores i en la
col·laboració en el treball de síntesi. Només cal fer un viatge pel seu bloc per a veure la
multitud d’aspectes que es tracten, per exemple, les referències bibliogràfiques en l’edició de
textos, i la qualitat del disseny de l’espai:
http://mediateca.epiagranollers.cat/
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Una de les coses més importants d’esta trobada és el fet que hem creat entre nosaltres un
lligam fort que ens farà estar pendents de les coses que es fan des de les diferents
biblioteques de centres i biblioteques amb un caràcter especial. L’enriquiment ha estat gran,
ja que podem esbrinar mancances que es poden solventar, noves maneres de fer.
Han estat tres dies intensos de convivència, emocions, reflexions i projectes, renovació
d’il·lusions, afectes, xarxa. Tant de bo tinguen ressò en vosaltres, persones que llegiu este
article.

Potser acabar com van començar la Trobada, amb el poema de Miquel Martí i Pol que
delicadament ens van oferir les companyes del Penedès
Els Viatges
¿On podríem anar que els anys passessin
més lentament? Feixugament sotmesos
a la caducitat del temps, no hi ha
cap viatge que pugui alliberar-nos
per sempre més de dubtes i temences,
i és bo saber-ho sempre abans d'emprendre'l.
Més enllà de neguits i entusiasmes,
potser el guany dels viatges és l'espai
que hi descobrim de nosaltres mateixos
i que tal volta hauria restat fosc
sense la llum d'aquelles noves rutes.

Font: http://www.sinera.org/mmp/mmp097a.htm
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COMUNICACIONS I EXPERIÈNCIES
DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau)
M. Josefa Ulldemolins Fabregat i Sabrina Ramon Abella
Escola Joan Baptista Serra, Alcanar

Des de principi de curs la comissió LIC ( Llengua, Interculturalitat
i Cohesió Social) ha estat coordinant-se amb els diferents cicles
de l’escola. Una de les activitats a què s’ha dedicat més temps
fins ara ha estat el dia de la pau, les tasques prèvies i la
celebració de la
festa
aquell
mateix dia.
Aquest curs, al vestíbul de l’escola, hem fet un
“aeroport de la Pau”, un aeroport simbòlic amb
les seues torres de control i on cada xiquet i
xiqueta ha penjat el seu avió amb un desig.
També vam reflexionar sobre totes aquelles
coses negatives que caldria eliminar, per això,
d’una manera simbòlica es van llençar des de
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l’avió.
Aquesta activitat s’ha treballat molt a les diferents aules, nivells i cicles.
El matí del dia 30 de gener, l’alumnat de totes les classes va anar passant per l’aeroport, per
llegir els desigs dels seus companys/es de l’escola i comprometre’s a intentar complir-los.
A la tarda, al voltant de 700 persones, entre alumnes i mestres, ens vam concentrar al pati de
l’escola, per formar junts el símbol de la Pau. Tots anàvem vestits amb colors foscos i agafats
de les mans vam cantar la cançó dels Catarres: “Obre els ulls”.
Cantem tots junts la cançó:

Cançó “ OBRE ELS ULLS”
En acabar, es van recitar
per nivells uns poemes
treballats amb antelació a
les
diferents
aules,
relacionats amb el tema de
la Pau i la No-violència.
Es tracta d’una activitat
que ja fa anys que
celebrem a l’escola i que
està
completament
consolidada.
Aquest curs, una vegada
més,
ha
estat
una
experiència molt bonica i
emotiva per a tot el
conjunt de la comunitat
educativa. Esperem que el
proper
any
puguem
continuar celebrant amb
tantes ganes i amb tanta
implicació el dia de la Pau i
de la No-violència.
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TREBALL EN FAMÍLIA
Anna Boveda Forcadell

Aquest curs 2013-14 a l'escola Joan Baptista Serra d'Alcanar, concretament a P3, s'està
realitzant una activitat molt enriquidora d'apropament de les famílies a les aules.
L'activitat consisteix a fer participar la família en el procés d'aprenentatge dels xiquets i
xiquetes mitjançant la realització d'una activitat (conte, maquillatge, danses...) que lliurament
escullen i després realitzen a l’aula del seu xiquet o xiqueta. No sempre vénen els pares, de
vegades també vénen els iaios o germans. L'activitat està oberta a qualsevol membre de la
família.
L'objectiu principal d'aquesta activitat és afavorir el lligam família-escola. Els pares poden
viure com és una tarda a l'escola dels seus fills i poden gaudir amb ells i els seus companys. A
més, com que han compartit una tarda junts s'estableix una relació més estreta entre les
famílies i les mestres.
Altres objectius, no menys importants, són: potenciar una bona autoestima i actituds
socialitzadores, fomentar la comunicació oral, atendre individualment cada infant i partir de
l'interès i la motivació.
Aquest treball consta de quatre fases:
1- Fase de recollida d’informació
A la reunió de principi de curs, les tutores van informar els pares sobre aquesta activitat i els
van demanar la seua col·laboració. Des de l'escola es va lliurar un full per tal que les famílies
escriguessin quina activitat havien pensat fer i si tenien alguna preferència sobre la data de
l'activitat.
2- Fase de planificació
Les tutores de P3 en van fer un buidatge i van repartir les diferents activitats al llarg de tot el
curs escolar. L'activitat es realitza una tarda a la setmana.
3- Fase d’implementació
Pel que fa a les activitats que han portat a terme, han estat molt variades i divertides. Alguns
pares han explicat el seu ofici i hi han fet una activitat relacionada. Algunes mares
perruqueres han pentinat els xiquets. Una cambrera els va portar cafè en gra, sobres de sucre
i galetes i, també davantals per a tots els xiquets, ells els van decorar amb gomets i van jugar
a ser cambrers. Una mare fisioterapeuta va portar coixins i van fer massatges.
Altres famílies han volgut presentar als companys les seues mascotes. De moment ja
coneixem dos conills i una tortuga! Alguns pares han preferit explicar contes i realitzar alguna
activitat relacionada amb el conte. D'altres s'han animat a fer manualitats diverses: flors amb
llepolies, collarets de macarrons, arbres de decorats amb palometes, flors amb material de
rebuig, maraques amb potets d'Actimel, pedres decorades, serps de llana, etc.
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També hem tingut familiars que s'han animat a fer activitats diverses: berenars a la classe,
plantar plantes, fer suc de taronja, fer bombons, pastissos, pa, tocar instruments, fer
bombolles de sabó, ballar i cantar, disfressar els xiquets, portar peixos i ensenyar-los als
xiquets, portar cumquats i diferents varietats de taronges i explicar-los als infants per a què
s'utilitzen, etc.
Com podeu observar les activitats són molt diverses i
originals.
4- Fase d’avaluació
Als xiquets i xiquetes els agrada molt, tenen moltes ganes
que vinguin els seus familiars i poder-los presentar a la
resta dels companys/es. A més, aconseguim que se sentin
més especials, ja que durant una tarda l'infant i els seus
familiars són el centre d'atenció de la classe.
Des de l'escola estem molt contentes per la participació de
les famílies -hi han vingut la gran majoria- i agraïm la seua
col·laboració. Sabem que suposa un esforç pensar quina activitat es pot fer amb xiquets tan
menuts i que, a algunes famílies, els ha fet una mica de vergonya trobar-se davant d'una
classe de 25 xiquets. L'experiència ha estat i segueix sent molt positiva.
Per finalitzar, m'agradaria recalcar la importància de potenciar la relació i comunicació entre
la família i l'escola. Per als més menuts, els adults som models a seguir; és per això, que tant
la família com l'escola hem d'anar coordinats i compartir criteris educatius ja que tots tenim
un objectiu comú: afavorir el desenvolupament dels nostres xiquets i xiquetes.
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EL SUPERMERCAT DE LA USEE
Ana Mocholi Lladosa

“Hem d'aprendre a veure el món a través dels ulls d'una persona amb autisme. Quan siguem
capaços de comprendre perquè la vida els resulta difícil, podrem moure obstacles i
desenvolupar respecte pels esforços que fan per sobreviure entre nosaltres”
Theo Peeters

En aquests article he pensat a mostrar-vos una experiència que he dut a terme amb alumnes
TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Una pràctica necessària per a la vida quotidiana.
Anar al supermercat és una activitat que fem diàriament a la nostra vida i que no suposa cap
problema, però per als alumnes TEA és tot un món per descobrir.
Dins de la Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) treballo amb alumnes amb diverses
característiques, entre ells es va crear un grup amb alumnes TEA. I és amb aquest grup amb el
qual he dut a terme aquesta experiència. Se´m va acudir ambientar una part de l'aula com si
fos un supermercat per tal que s’hi anessin familiaritzant i practicant el que cal fer quan es vol
realitzar una compra.
Amb aquesta activitat el que es pretén és treballar diversos continguts.
Per una banda en l'àrea de matemàtiques treballem la suma, la resta i el sistema monetari.
D'altra banda des de l'àrea de llengua ens centrem en el vocabulari, les tipologies textuals i les
diferents fórmules de salutació i acomiadament. Fins arribar a aconseguir autonomia a l'hora
d'anar al supermercat.
Quan algú es proposa treballar aquests objectius amb alumnes amb TEA, no pot imaginar com
és de difícil per a ells realitzar aquesta acció aparentment tan senzilla per a nosaltres.
Vaig començar la meva tasca adequant la classe com si fos un supermercat. El primer objectiu
era aconseguir els envasos buits de tots els aliments possibles, a més de trobar una caixa
registradora de joguina i confeccionar les diferents monedes i bitllets que hi ha en circulació.
El segon pas era posar-ho tot per la classe de manera que semblés que estàvem en un
supermercat, tenint en compte l'espai físic de què disposem en una classe.
L'activitat comença amb la distribució de papers. Aquesta és realitzada per mi i dos alumnes
TEA, jo represento l'adult que diu el que s'ha de comprar perquè un d'ells en faci la llista i vagi
a comprar mentre que l'altre és el dependent que espera el client per cobrar-li els productes
comprats.
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Amb aquesta activitat volem arribar a diversos objectius. Per una part volem que l'alumne
que fa de client escrigui, llegeixi i busqui els productes de la llista i per una altra part que
l'alumne que fa de caixer utilitzi la suma i aprengui a fer el canvi monetari correctament (cosa
complicada per a ells). Al mateix temps els dos practiquen fórmules de salutació i
acomiadament.
En general per a qualsevol nen de 8-10 anys aquesta activitat pot ser més senzilla i rutinària
que per a nens/es amb TEA.
L'aprenentatge acadèmic d'aquests nens/es, normalment, és més lent que el de nens/es de la
mateixa edat. És molt difícil poder calcular el temps amb què assoliran tots els objectius
plantejats, per això el més important en aquest cas és aconseguir autonomia en les activitats
de la vida diària.
Especialment, des de la USEE, cal prioritzar aquests tipus d'activitats ja que proporcionen
estratègies i aprenentatges que no sempre es desenvolupen a l'aula ordinària tan
detingudament.
Definitivament amb aquesta experiència el que es pretén és que els alumnes aconsegueixin
ser més autònoms i que en un futur puguin anar al supermercat sense l'ajuda mínima d'un
adult.
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Un recurs per compartir:
LA CAPSA DELS BONS MOMENTS
Montserrat Cervera Blanch i Eva Sancho Fibla
"El coneixement de les emocions s'aprèn a través de les experiències de la vida: si hi ha una
tempesta o se sent una amenaça, el nen té por, si pateix una pèrdua, està trist, però cadascú
reacciona emocionalment de manera diferent, perquè no ens emociona el que passa sinó com
interpretem el que passa." Vallés, Antonio1
Paraules Clau: emocions, sentiments, comunicació, compartir.
INTRODUCCIÓ:
En aquest article es pretén compartir l’experiència d’un recurs educatiu que s’ha utilitzat
aquest curs, des de l'àrea de Religió Catòlica, amb els i les alumnes de tercer de primària. Des
d'un dels grups la tutora va observar que aquesta activitat podia ser profitosa per a la resta
d'alumnes que no assistien a les sessions de la religió que s'ensenya a l'escola2. Per aquest
motiu es va proposar que la totalitat del grup classe pogués participar-hi per a enriquir-se
conjuntament.
JUSTIFICACIÓ:
Els ensenyem a anar amb bicicleta i a menjar amb coberts... Ens preocupem per la seva
destresa matemàtica, pel seu nivell d'anglès, per la comprensió lectora... i què fem amb les
emocions i els sentiments? En general, ens preocupem pel fet que puguin expressar la seva
ràbia, el seu rebuig, les seves alegries... sense fer mal als altres. Tot i això, organitzem a
l’educació activitats perquè diferenciïn si estan tristos o enfadats, contents o nerviosos,...
ajudant-los a revisar els sentiments que els produeixen aquestes emocions?
Es pot pensar que les emocions es coneixen soles, a força de sentir-les, però sembla que no
sempre es així. A mesura que els nens van desenvolupant les emocions no sempre saben què
els passa. Poden aprendre de forma natural a partir de les seves experiències, però en aquest
desenvolupament els adults podem encoratjar-los i ajudar-los creant recursos i espais per tal
que aprenguin a etiquetar les seves emocions i així puguin ser més conscients de què els
passa o ha passat.
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA:
L’objectiu d’aquesta activitat és crear un espai a l’aula per a que els xiquets i les xiquetes
puguin expressar aquelles experiències amb les quals han sentit alguna emoció; compartir
quines van viure en un moment concret així com els sentiments que els van provocar. Tot
plegat, per ajudar-los a gestionar allò que senten i no saben com expressar i interpretar.

1

Professor de Psicologia de la Salut de la Universitat d'Alacant i autor de La intel·ligència emocional dels fills.
Com desenvolupar-la (EOS Gabinet d'Orientació Psicològica ) i La intel·ligència emocional dels pares i dels fills
(Piràmide) , entre altres llibres.
2
Escola Joan Baptista Serra (Alcanar)
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
COMPETÈNCIA EMOCIONAL.
• consciència emocional: ser capaç de prendre
emocions, i posar-hi nom.

consciència de les pròpies

COMPETÈNTENCIES COMUNICATIVES LINGÜÍSTIQUES:
• competència oral: ser capaç d’expressar situacions, experiències i vivències
personals.
• competència escrita: ser capaç d’expressar per escrit vivències personals , a
través del procés reflexiu: revisar, pensar, escriure.
CONTINGUTS:
•
•
•

Emocions bàsiques (felicitat, ira, tristesa, por…)
Vocabulari emocional: content/a, trist/a, sorprès/sa, tranquil/la, enganyat/da,
satisfet/a...
Contagi emocional.

METODOLOGIA:
L’activitat es farà col·lectivament amb la finalitat de fomentar la dimensió afectiva del grup. Es
pretén que els nens/es sentin i actuïn amb els altres. Busquen solucions col·lectives a les
problemàtiques que puguin sorgir dintre del grup classe (microclima de l’aula, hi afecta
positivament). S’extreuen els papers un per un, es comenten i s’entra en un diàleg, si s’escau.
Quan
hi
ha
algunes
aportacions, i dins del temps
que s’ha pactat a la classe, es
llegeixen les aportacions i es
comenten entre tots els
alumnes. Els nens saben que
s’ha de mantenir el respecte
per les emocions i els
sentiments dels missatges
dels altres.

Exemple d’un dels missatges escrits per una alumna.

Se’ls recorda que és molt
important, que no s’ha de
valorar mai la persona que ha
escrit el missatge sinó el
contingut del missatge en si.
Hi ha missatges sense nom.

TEMPORITZACIÓ:
Una sessió quinzenal utilitzant els últims 20 minuts de classe on s’uneix l’alumnat que no
assisteix a les classes de Religió Catòlica.
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MATERIAL NECESSARI
● 1 capsa de cartró
● Dibuixos per decorar la
capsa.
Poden
ser
impresos o dibuixats
per ells.
● Reutilitzar retalls de
paper per escriure
l'experiència que els ha
emocionat
i
el
sentiment que els ha
provocat.

La capsa l’han decorat els nens de la classe i l’han col·locat en un lloc visible. Cadascú pot fer
la seva aportació escrita en un paper que col·loca dins la capsa. Pot o no tenir el nom de la
persona que l’ha escrit, segons si vol mantenir l’anonimat o no. En aquest paper es comenta
però la major part dels casos ells volen fer-ne algun comentari.

VALORACIÓ:
L’experiència ha estat enriquidora ja que han sortit missatges que expressaven emocions i
sentiments, especialment d’aquells alumnes més tímids. Els xiquets i les xiquetes han estat
motivats i la capsa l’han omplert constantment. Han mostrat empatia en relació als companys
i han mostrat estar molt sensibilitzats.
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LLIBRES REBUTS, A LA LLEIXA I TAULA DE
REMISSIONS I REFERÈNCIES

Font: http://www.llibresebrencs.org/wp-content/uploads/2014/05/programa_2014.pdf
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