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���� $QWHFHGHQWV�GHO�WHPD�REMHFWH�GHO�WUHEDOO

  Des que vaig començar a treballar com a professora sempre he donat molta

importància a l'estudi de les ciències en la seva vessant experimental. Aquesta visió

compartida amb els meus companys de Departament de Ciències de l'antic IFP de

Cerdanyola del Vallès, Josep Plancheria i Maria Fuster, ens va portar a fer les

guàrdies a dintre de les classes per tal d'atendre millor l'alumnat. S'ha de recordar

que a l'antiga FP les matèries de Ciències Naturals, Física i Química i Matemàtiques

formaven el Departament de Ciències. D'aquesta col·laboració va sorgir la idea de

programar conjuntament les matèries impartides, i ens va reafirmar en la idea que al

ser dos professors a l'aula millorava la nostra pràctica docent donant-nos un millor

coneixement tant del currículum impartit al centre com de l'alumnat al qual impartíem

classe. Vàrem  dissenyar uns materials per l'alumnat que els donessin una visió

general de la ciència i dels seus mètodes.

  Posteriorment, aquesta experiència va ser desenvolupada a l'IES Celestí Bellera de

Granollers continuant amb els doblatges amb dos professors a l'aula, però aquesta

vegada entrant a formar part les matèries Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques i

Tecnologia. D'aquesta pràctica surt el meu coneixement del currículum impartit a la

ESO en aquestes tres matèries.

  Des del curs 1992-93 fins al juny de l'any 2000 he estat a l'equip directiu de l'IES

Celestí Bellera, centre de nova creació i que juntament amb un grup de professors i

professores hem estudiat i experimentat diferents distribucions curriculars tant a

l'ESO com al Batxillerat.

  El curs 93-94 vaig realitzar el curs de postgrau titulat )RUPDFLy�FRPSOHPHQWjULD�HQ

&LqQFLHV�([SHULPHQWDOV�SHU�D�OD�6HFXQGjULD�2EOLJDWzULD� Aquesta formació va ser de

gran ajut a l'hora de seqüenciar els continguts de les Ciències Experimentals a l'IES

Celestí Bellera, feina que va ser aprofundida en un grup de treball que vàrem formar

els membres del Departament de Ciències dintre del Pla de Formació de Zona

durant dos cursos.

  En el marc d'un curs sobre disseny d'activitats multimèdia uns quants professors i

professores, sota la direcció d'en Josep Pujades, professor de l'IES Celestí Bellera,

ens vàrem engrescar a realitzar com a producte final l'activitat generem electricitat.
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  També vaig participar en un equip de recerca sobre l'ensenyament i el

desenvolupament de material curricular en relació a les energies renovables. Aquest

treball es va realitzar dintre del projecte FIREES amb el reconeixement de la DGXI

de la Comissió Europea (curs 1992-93 i 1993-94).

  Per últim haig de fer esment a la instal·lació solar fotovoltaica que es va inaugurar el

dia 21 de juny de l'any 2000 com a commemoració del 25e aniversari de l'edifici del

Celestí Bellera com a centre d'ensenyament. Sense aquest fet, el meu estudi no

s'hauria produït. Aquesta instal·lació va ser un primer pas en la transformació de

l'edifici en edifici sostenible, objectiu de l'IES Celestí Bellera a llarg termini, i dintre

del marc del projecte �)HP�KR�SRVVLEOH��&DS�D� O
HVFROD�VRVWHQLEOH�. Aquest projecte

es planteja tres eixos d'actuació:

a) Transformació de l'edifici.

b) Formació del professorat.

c) Transformació del projecte educatiu i del projecte curricular.

���� ([SOLFDFLy�GHO�WHPD

El professorat de l'IES Celestí Bellera de Granollers sempre ha estat preocupat per

fer significatius a tot l'alumnat aquells continguts propis de l'ESO i del Batxillerat. En

aquesta línia, com he mencionat en el punt anterior, el ja esmentat 21 de juny de

2000, es va inaugurar al seu edifici una instal·lació fotovoltaica com a mostra de les

transformacions necessàries que s'han de fer per tal de donar-li la qualificació de

sostenible. Aquest vol ser un fet diferencial d'aquest institut. Però més enllà, l'edifici

sostenible només és l'excusa per estructurar una bona part dels continguts que s'han

d'impartir tant a l'ESO com al Batxillerat al voltant d'un eix transversal com és

l'educació ambiental. L'estudi que jo presento pretén donar impuls i suport a les dues

vies de treball que té plantejades la comunitat educativa de l'esmentat centre

d'estudis: d'una banda HO� WHPD�GH� OD�VRVWHQLELOLWDW�FRP�D�HL[� WUDQVYHUVDO, i d'altra OD

LQWURGXFFLy� GH� OHV� QRYHV� WHFQRORJLHV� GH� OD� FRPXQLFDFLy� FRP� D� HLQD� KDELWXDO� D� OHV

DXOHV. Ambdues temàtiques fan necessària la revisió del PEC i del PCC per donar un

marc més ampli tant a l'organització dels continguts com al desenvolupament de la

nova metodologia per adquirir-los.

Aquesta instal·lació ha estat possible gràcies a l'afany d'un grup de professors i

professores d'aquest institut, especialment sensibilitzats en la necessitat de la
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renovació pedagògica a partir de la idea de la sostenibilitat. El projecte de l'institut va

rebre el nom de )HP�KR�SRVVLEOH��&DS�D�XQD�HVFROD�VRVWHQLEOH�i va néixer, ja fa més

de dos anys, amb la idea de crear un laboratori en acció per tal de poder-se plantejar

si aquesta nova tecnologia podia ser una alternativa real als problemes energètics,

medi ambientals i de dependència energètica que ha generat l'actual model de

desenvolupament, basat en bona part en les energies fòssils.

Hem de dir també que, fins ara, la instal·lació )HP�KR�SRVVLEOH��ha rebut el suport

dels Departaments d'Ensenyament i de Medi Ambient de la Generalitat de

Catalunya, de l'Institut Català de l'Energia, de l'Ajuntament de Granollers i del

Consell Comarcal del Vallès Oriental. Tots ells ens han donat suport intel·lectual i

material. D'altra banda, la Càtedra UNESCO en Desenvolupament Sostenible de la

Universitat Politècnica de Catalunya també ens va ajudar a concebre el projecte

inicial. En aquest sentit, va ser fonamental l'ajut rebut per part del Director del 3OD

(VWUDWqJLF�GH�OD�&LXWDW�GH�*UDQROOHUV� el senyor Ramon Maspons.

A hores d'ara, la nostra estació solar ja ens està portant a tot un seguit de preguntes

que no poden tenir resposta des d'una única àrea de l'ensenyament. Al contrari,

necessita el concurs de les diferents disciplines i dels diferents especialistes que

treballen en un centre de secundària. Alguns d'aquests interrogants són: es pot

aprofitar l'energia solar? És neta l'energia fotovoltaica? Es pot fer alguna cosa per

millorar el nostre medi ambient? Què podem fer nosaltres per aconseguir l'objectiu

de l'$JHQGD��� de reduir les emissions de CO2 i mitigar l'efecte hivernacle? Què es

pot fer per equilibrar les condicions de vida de tothom sense que això suposi

l'augment de contaminació?�.

El meu treball ha tractat d'aprofundir en les possibilitats educatives reals, és a dir en

el treball quotidià de classe, gràcies a l'estació fotovoltaica. Amb aquesta finalitat

s'ha posat en funcionament la pàgina web imatges i dades en temps real, i s'han

elaborat les activitats que s'inclouen en un CD com a material annex d'aquesta

memòria. Així, el material pot ser a l'abast de tot el professorat interessat en treballar

el tema.

La introducció de noves tecnologies de la comunicació a l'aula crea moltes

inseguretats al professorat, el qual moltes vegades es veu superat pel dia a dia i no
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troba el temps per poder repensar la seva metodologia i cercar els recursos

necessaris per modernitzar-la. Aquesta tasca, si hi ha una persona que pot dedicar

el seu temps professional a fer la recerca i a extreure’n unes conclusions, anima al

professorat a renovar-se, tal com ha quedat demostrat amb l'organització del crèdit

de síntesi La ciutat sostenible.

I per què un ensenyament interdisciplinari? La meva experiència a l'Ensenyament

Secundari, especialment com a professora de Biologia i Geologia i també des de

diferents càrrecs de coordinació de tasques de nivell i de departament, així com des

de la direcció a l'IES Jaume Mimó de Cerdanyola del Vallès i a l'IES Celestí Bellera

de Granollers, m'ha mostrat que a hores d'ara es continuen estudiant les diverses

àrees del coneixement en general com a compartiments estancs. D'aquesta manera,

els docents constatem que moltes vegades l'alumnat no transfereix els coneixements

apresos en una matèria a una altra.

D'altra banda, i cada vegada més, la nostra societat necessita equips de

professionals capaços d'integrar els seus coneixements a l'hora de plantejar

respostes als problemes que es van generant, és a dir, integrar idees i disciplines.

Així, no és estrany que des d'àmbits ben diversos es reivindiqui la

interdisciplinarietat, entenent per aquest concepte el fet d'abordar un tema des de

diferents àrees del coneixement. D'aquesta manera, si s'aconsegueix  treballar des

d'aquesta perspectiva a l'àmbit escolar es pot acostumar l'alumnat a veure els

problemes des de diferents angles i trobar-hi solucions que mai no són úniques ni

uniformes però que, possiblement, s'acosten més a la realitat.

No és estrany, doncs, que una de les obres que recentment ha tingut més impacte

dins del món intel·lectual hagi estat el llibre d'Edward O. Wilson, &RQVFLOLHQFH��7KH

8QLW\� RI� .QRZOHGJH (1998), on es defensa que és possible i necessari superar la

divisió entre ciències humanes, naturals i socials. La unitat del coneixement, la

recerca de la confluència -- cRQVFLOLHQFH, segons el terme dissenyat per l'autor --  de

les distintes branques del saber, s'erigeix com a objectiu fonamental per al futur de la

ciència�.

                                                                                                                                                        
1 Michael Keating: $JHQGD�����XQD�YHUVLy�HQ�OOHQJXDWJH�VHQ]LOO�GH�O
$JHQGD����L�HOV�DOWUHV�DFRUGV�GH�OD
&LPHUD�GH�OD�7HUUD, Barcelona, Editorial Mediterrània, 1996, 87 pp.
2 Edward O. Wilson: &RQVLOLHQFH��/D�XQLGDG�GHO�FRQRFLPLHQWR, Barcelona, Galaxia Gutemberg/Círculo de
Lectores, 1999, 485 pp.
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Un d'aquests problemes de caràcter interdisciplinari, i que des de fa ja uns quants

anys ens interessa particularment, és el del model de desenvolupament en general.

Ara ja sabem que els recursos naturals del nostre planeta són limitats i, per tant, la

seva administració és cabdal per a les futures generacions. Així, en els últims anys

hem pogut veure com s'han desenvolupat diferents reunions internacionals d'experts

i de mandataris per tractar de buscar solucions a aquests problemes. Hem de

recordar especialment la &LPHUD�SHU�D�OD�7HUUD��&RQIHUqQFLD�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV

SHU�DO�0HGL�$PELHQW�L�HO�'HVHQYROXSDPHQW��celebrada  a Rio de Janeiro (Brasil) entre

el 3 i el 14 de juny de 1992.  Sens dubte, aquesta reunió va marcar un punt d'inflexió

en quant a les actituds generals davant dels problemes mediambientals a escala

planetària. De fet, creiem que es pot parlar d'un abans i un després de la Cimera de

Rio.

Dels vint-i-set principis de la Cimera de Rio volem destacar la recomanació que es

va fer als Estats per cooperar a enfortir "la creació de capacitats endògenes per

assolir un desenvolupament sostenible, augmentar el saber científic mitjançant

l'intercanvi de coneixements científics i tecnològics i intensificar el desenvolupament,

l'adaptació, la difusió i la transferència de tecnologies, especialment de tecnologies

noves i innovadores"�. Igualment es va veure la necessitat que els Estats

promulguessin lleis eficaces sobre el medi ambient i que les normes d'aquest caire

aplicades tinguessin en compte el cost social i econòmic per als altres països, en

particular per als països en desenvolupament.

Tornant a les idees que hem esmentat a l'inici d'aquesta explicació i a la nostra tasca

educativa, podem constatar que el nou sistema educatiu permet, encara que en

realitat cada vegada menys, a un centre d'ensenyament secundari organitzar els

continguts curriculars seguint un projecte educatiu propi, al temps que pot concretar

un projecte curricular específic. De fet, quasi per definició, els crèdits de síntesi a

l'Ensenyament Secundari Obligatori i els treballs de recerca de Batxillerat haurien de

ser programats seguint aquesta filosofia de caire interdisciplinari.

L'estudi que presento, /
HQHUJLD� VRODU� IRWRYROWDLFD�� 8QD� HLQD� SHU� D� O
HVWXGL

LQWHUGLVFLSOLQDUL�GH�OD�VRVWHQLELOLWDW�L�OD�VHYD�SODVPDFLy�HQ�HO�3(&�L�HO�3&&, assumeix

                                                
3 &LPHUD�SHU�D�OD�7HUUD��&RQIHUqQFLD�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV�SHU�DO�0HGL�$PELHQW�L�HO�'HVHQYROXSDPHQW�
5LR�GH�-DQHLUR��%UDVLO�������MXQ\�����. Nacions Unides/ Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient, s/d, pp. 10.
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aquests plantejaments i, de fet, ha partit del primer nivell de concreció de les

Ciències Experimentals, de la Tecnologia, de les Matemàtiques, de les Ciències

Socials i de les Llengües de l'ESO per analitzar els continguts en relació a aquesta

temàtica. Posteriorment ha analitzat el segon i tercer nivell de concreció per tal de

veure l'estat de la qüestió a l'IES Celestí Bellera i ha fet una proposta de crèdit de

síntesi, La ciutat sostenible, per a 4rt d'ESO en la que s'ha volgut coordinar el treball

interdisciplinari amb l'ús de les noves tecnologies com a eina de presentació i

d'estudi d'una part de les activitats a desenvolupar per l'alumnat. A més a més, s'ha

col·laborat amb el professorat en el disseny d'activitats per treballar aquesta temàtica

a les aules a diferents nivells, i s'ha fet un estudi del primer nivell de concreció del

batxillerat, de manera que l'educació ambiental sigui l'eix vertebrador del Projecte

Educatiu de Centre (PEC) i del Projecte Curricular de Centre (PCC).

A més a més, donada la importància que l'ús de les noves tecnologies de la

comunicació està adquirint, i donat que l'IES Celestí Bellera ha estat seleccionat per

la Delegació Territorial de Barcelona Comarques per a participar en el projecte

,QWHUQHW�D� O
$XOD (Programa d'Informàtica Educativa/Departament d'Ensenyament), i

dotat del material adient -projector Epson 5350, amb capacitat de projecció central,

retroprojecció i retroprojecció des del sostre-, he volgut ajudar al professorat a

consolidar i avaluar l'ús d'aquesta nova dotació.

���� 2EMHFWLXV�TXH�HV�SUHWHQHQ�DVVROLU

--- Revisar el PEC i el PCC per tal de fer una proposta que inclogui la

sostenibilitat com a eix transversal i les noves tecnologies de la comunicació com

a metodologia habitual.

--- Crear materials didàctics per poder treballar interdisciplinàriament els models

de desenvolupament sostenible.

--- Crear materials didàctics per tal d'aprofundir en l'estudi científic, tecnològic i

econòmic de les energies alternatives, especialment de l'energia solar

fotovoltaica.

--- Investigar sobre les possibilitats que ens brinden les noves tecnologies de la

informació als professionals de l'ensenyament.
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--- Fer una recerca exhaustiva del que es troba a la xarxa d’Internet sobre el tema

de la sostenibilitat, classificar i seleccionar el material investigat i crear una eina

fàcilment utilitzable com pot ser una pàgina web o un CD.

--- Investigar sobre les possibilitats que ens brinden les noves tecnologies de la

informació als professionals de l'educació.

--- Promoure l'ús entre el professorat d'eines de les anomenades noves

tecnologies de la informació que l'ajudin a fer més atractiva la seva tasca docent.

Aprofundint i desenvolupant aquests objectius pretenc, a més a més, crear

consciència de la importància que el treball interdisciplinari té en la formació dels

futurs ciutadans i ciutadanes, de la necessitat del treball en equip entre el

professorat i de que els problemes s'han d'abordar en tota la seva dimensió

escoltant els diferents plantejaments i totes les possibles solucions.

���� +LSzWHVL�LQLFLDO�GH�WUHEDOO��0DUF�WHzULF

La hipòtesi inicial del meu estudi és que el marc legal que proposa el primer nivell de

concreció dels estudis secundaris, permet organitzar els estudis trencant els

compartiments estancs de les assignatures, per tal d'apropar l'alumnat a l'estudi dels

problemes que té plantejats la nostra societat, fent de l'estudi una eina de formació

per a la participació i la presa de decisions que com a ciutadans tindran que realitzar

en un futur no molt llunyà.

Partint de la definició de desenvolupament sostingut, segons l'informe Brundtland, "el

desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats del

present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les

seves necessitats, i es basa en la capacitat de sustentació del medi natural"4.

Si volem que aquesta definició sigui una realitat s'ha d'educar en aquest paradigma

a les noves generacions, és a dir, les persones que avui s'estan formant i que en el

nostre món tenen una tendència a tot el contrari. L'educació en paraules de Koichiro

Matsuura, director general de l'UNESCO, "pV� XQD� SULRULWDW� DEVROXWD�� SHUTXq� pV

FRQGLFLy�SUqYLD�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH��OD�UHGXFFLy�GH�O
DWXU�L�OD�SREUHVD�

SHU�DO�SURJUpV�VRFLDO�L�FXOWXUDO��OD�SURPRFLy�GHOV�YDORUV�GHPRFUjWLFV��pV�D�GLU�SHU�D�WRW

HO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�SRWHQFLDO�KXPj��
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José Palos Rodriguez proposa educar "SDUD� XQ� GHVDUUROOR � VRVWHQLEOH� \� JOREDO� D

WUDYpV�GH�ORV�HMHV�WUDQVYHUVDOHV���������6H�GLFH�TXH�pVWH�HV�XQ�PRGHOR�GH�GHVDUUROOR

LQVRVWHQLEOH� GHVGH� XQD� SHUVSHFWLYD� SODQHWDULD�� (VWD� DILUPDFLyQ� VH� EDVD� HQ� OD

DPHQD]D� GH� OD� GHVWUXFFLyQ� GHO� VLVWHPD� ELROyJLFR� TXH� SRQH� HQ� SHOLJUR� HO� VLVWHPD

VRFLDO� \� OD� SURSLD� VXSHUYLYHQFLD� KXPDQD�� (VWD� DPHQD]D� VH� DUJXPHQWD� SRU� OD

LPSRVLELOLGDG� TXH� VH� SXHGD� GDU� XQ� FUHFLPLHQWR� LQGHILQLGR� GHQWUR� GH� XQ� SODQHWD

OLPLWDGR�\�SRUTXH�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�HQWUH�OD�SREUH]D�\�OD�ULTXH]D�JHQHUD�WHQVLRQHV

VRFLDOHV� LQVRVWHQLEOHV� D� WRGDV� ODV� HVFDODV�:5� Aquestes paraules van ser escrites

abans dels esdeveniments de l'11 de setembre de 2001, que van significar la

desaparició de les torres bessones de Nova York, i que no podíem ni imaginar en el

pitjor dels somnis un dia abans, o de l'inici d'una guerra que no sabem quines

conseqüències ens portarà però en qualsevol cas les decisions preses per l'actual

generació i l'anterior, han compromès el futur de les generacions que avui es troben

en el sistema educatiu.

Una altra dada. Un informe de la Comissió Europea "FDOFXOD� TXH� HO� ���� GH� OD

SREODFLy�HXURSHD�YLX�D�OD�SREUHVD��SHUFHQWDWJH�TXH�D�(VSDQ\D�DUULED�DO�����(...)�HOV

QHQV��HOV�MRYHV�TXH�DEDQGRQHQ�O
HVFROD��HOV�DWXUDWV�GH�OODUJD�GXUDFLy��HOV�LPPLJUDQWV�L

HOV�GLVPLQXwWV�ItVLFV�R�SVtTXLFV�VyQ�HOV�JUXSV�GH�SREODFLy�PpV�DIHFWDWV"�.

En el marc dels Decrets que ordenen tant l'ESO com el Batxillerat, a la seva

introducció es pot llegir: "/
REHUWXUD� L� IOH[LELOLWDW� GHO� FXUUtFXOXP�� DL[t� FRP� HO� JUDX

G
DXWRQRPLD�GH�TXq�GLVSRVHQ�HOV�FHQWUHV�GRFHQWV�L�HO�SURIHVVRUDW�SHU�D�FRQFUHWDU�OR�

IDFLOLWHQ�O
DGHTXDFLy�GH�O
RIHUWD�HGXFDWLYD�D�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�FDGD�FHQWUH��

Concretament a la introducció del Decret 96/1992, de 28 d'abril, SHO�TXDO�V
HVWDEOHL[

O
RUGHQDFLy�GHOV�HQVHQ\DPHQWV�GH�O
HGXFDFLy�VHFXQGjULD�REOLJDWzULD, se'ns diu que:

 6
KD�EXVFDW�XQ�PRGHO�REHUW�L�IOH[LEOH��TXH�WLQJXL�HQ�FRPSWH�O
LQGLYLGX��OHV�VHYHV

FDUDFWHUtVWLTXHV�SHUVRQDOV�L�OD�VRFLHWDW�D�OD�TXDO�SHUWDQ\�

(O�FXUULFXOXP�GyQD�UHVSRVWD�D�OHV�GHPDQGHV�GH�OD�VRFLHWDW�

                                                                                                                                                        
4 "Nuestro futuro común" Informe de la Comisión Mundial del Medioambiente y el desarrollo. Madrid,
Alianza. 1992. 460 p. (2a. edició)
5 PALOS J. (coord.). Estrategias para el desarrollo de los temas transversales del currículum. Barcelona,
Horsori. 2000. p. 212  (1a edició)
6 (O�3DtV� 10 d'octubre de 2001
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(Q�HO�FXUUtFXOXP�KL�VyQ�SUHVHQWV�HOV�HOHPHQWV�TXH�DMXGHQ�D�O
DOXPQH�D�LQWHJUDU�

VH�D� OD�VRFLHWDW� L�DO�SDtV�RQ�YLX� L�D�REULU� OD�VHYD�SHUVSHFWLYD�FDS�D� OD�GLPHQVLy

HXURSHD�L�XQLYHUVDO�

���WDPEp�V
KDXUj�G
DSURIXQGLU�HQ�O
REHUWXUD�GH�SHUVSHFWLYHV�HQFDPLQDGHV�D�LQLFLDU

HOV�MRYHV�HQ�OD�SDUWLFLSDFLy�GHPRFUjWLFD�L�FtYLFD�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV�VRFLDOV�

I a la introducció del Decret 82/1996, de 5 de Març, SHO�TXDO�V
HVWDEOHL[� O
RUGHQDFLy

GHOV�HQVHQ\DPHQWV�GHO�EDW[LOOHUDW se'ns diu que:

(Q�O
DVSHFWH�IRUPDWLX�GHO�EDW[LOOHUDW��XQ�SULPHU�REMHFWLX�pV�DIDYRULU� OD�PDGXUDFLy

LQWHOÂOHFWXDO�L�KXPDQD�GH�O
DOXPQDW��XQD�FDSDFLWDW�PpV�JUDQ�SHU�DGTXLULU�L�LQWHJUDU

QRXV� VDEHUV� L� KDELOLWDWV�� L� XQD� PLOORU� SUHSDUDFLy� SHU� D� GHVHQYROXSDU� IXQFLRQV

FRPSOH[HV�TXH�LPSOLTXLQ�DVVXPLU�UHVSRQVDELOLWDWV�FRP�D�SHUVRQHV�DFWLYHV�HQ�OD

VRFLHWDW�

8Q� WHUFHU� SURSzVLW� IRUPDWLX� pV� OD� LQLFLDFLy� GH� O
DOXPQH�D� HQ� OD� PHWRGRORJLD� L

SUREOHPjWLFD�GH� OHV�GLIHUHQWV� FLqQFLHV�R�jPELWV�GHOV� VDEHU�� SHU� WDO� G
DIDYRULU� OD

FRQVWUXFFLy�GH�OD�VHYD�YLVLy�GHO�PyQ�GHV�G
XQD�EDVH�EHQ�DIHUPDGD�

75(%$//�'87�$�7(50(

���� 'LVVHQ\�GHO�SOD�GH�WUHEDOO

El meu treball ha estat lligat al que paral·lelament han portat a terme els professors i

professores de l'IES Celestí Bellera tal com era previst.

(O�SULPHU�WULPHVWUH, a l'IES Celestí Bellera s'ha format la comissió Medi Ambient i

Sostenibilitat, de la qual sóc membre com a coordinadora del projecte )HP�KR

SRVVLEOH�� &DS� D� O
HVFROD� VRVWHQLEOH, i a la qual pertanyen el director del centre, la

coordinadora pedagògica i professorat dels departaments de Ciències, Tecnologia,

Llengües, Matemàtiques i Socials.

Es tasca d'aquesta comissió fer el seguiment del projecte &DS�D�O
(VFROD�6RVWHQLEOH,

tant en el que representa la formació del professorat i la transformació curricular,

com en l'estudi de les adequacions de l'edifici. També és tasca d'aquesta comissió el

cercar recursos econòmics per portar a terme el projecte i la supervisió de les

despeses que pugui generar.
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Concretament, la comissió s'encarrega del seguiment de la monitorització de la

instal·lació fotovoltaica, la difusió de l'experiència, i d'organitzar les visites que es

realitzen, i de gestionar els recursos econòmics que es generin a partir de la

connexió a la xarxa. Com a coordinadora del projecte he portat a terme les gestions

corresponents a aquestes tasques.

He fet el mapa de continguts del primer nivell de concreció de l'ESO, el qual han

estudiat els departaments per tal d'especificar els continguts que es treballen i en

què crèdit. Treball que posteriorment he analitzat de cara a realitzar les propostes de

modificació del projecte curricular.

En el marc de la formació del professorat, un professor i tres professores han cursat

programes de postgrau organitzats per la Càtedra UNESCO de Tecnologia,

Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global (Universitat Politècnica de

Catalunya).  Els títols dels postgraus són:

$JHQGHV����SHU�D�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�

8QD�DQjOLVL�SOXULGLVFLSOLQjULD�GH�O
HVWDW�GHO�PyQ�

El treball final d'aquests postgraus (40 hores) corresponia a la programació

d'activitats que es puguin portar a l'aula relacionades amb els continguts dels

postgraus corresponents. He col·laborat amb el professorat en el disseny i realització

d'aquestes activitats.

Entre d'altres visites a la nostra instal·lació, hem organitzat una específica per

l'alumnat de batxillerat de la comarca del Vallès interessat en visitar la instal·lació ja

que els seus treballs de recerca tractaven aquesta temàtica. També hem organitzat

una visita a la nostra instal·lació per al professorat de la zona.

Juntament amb l'ICAEN s'ha redactat el follet relatiu a la nostra instal·lació dintre de

la col·lecció 'HPR. D'altra banda, el diari $YXL� va publicar un article sobre la

instal·lació fotovoltaica de l'IES Celestí Bellera en el suplement d'educació "La

Pissarra".

En quant a la formació en multimédia que m'havia proposat realitzar, s'ha de dir que

vaig estar estudiant l'oferta de les diferents universitats, i el resultat de la meva

investigació va ser que tot i que en molts casos deien que estava adreçada al

professorat, la realitat no s'ajustava a les nostres necessitats, ja que o era massa
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tècnica en quant als continguts informàtics, o donava massa importància al disseny

del material però no l'ensenyaven a realitzar-lo. Per això, en el meu cas, he optat per

la formació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,

realitzant un curs presencial de 3URFHVVDPHQW� GH� WH[WRV� L� HLQHV� GH� SUHVHQWDFLy

(Word i Power Point) i un altre telemàtic de 'LVVHQ\�L�FUHDFLy�GH�SjJLQHV�ZHE.

Altra tasca que m'havia proposat per al primer trimestre era cercar informació en

altres centres i institucions per veure les possibles formes d'introduir aquests temes

a les aules. Vaig assistir a les jornades adreçades al professorat organitzades pel

)RUR�1XFOHDU��;9,,� -251$'$6�1$&,21$/(6�62%5(�(1(5*Ë$�<�('8&$&,Ï1�

/$6�(1(5*,$6�'(/�)87852� (Madrid, setembre 2000) i en el marc de les quals

vaig poder visitar el CIEMAT i les seves instal·lacions dedicades a les energies

renovables. A més a més, vaig aprofitar el viatge per visitar l'empresa %ULWLVK

3HWUROHXP, fabricant de les plaques instal·lades a l'IES Celestí Bellera, amb l'objectiu

d'aconseguir una visita a la fàbrica per als alumnes de Batxillerat que volen fer un

viatge d'estudis a Madrid. També vaig participar en el 9�&RQJUHVR�1DFLRQDO�GH�0HGLR

$PELHQWH (Madrid, novembre de 2000) formant part de les taules d'Educació

Ambiental i Energies Alternatives. D'altra banda i a Barcelona vaig assistir a la

presentació del furgó d'energies renovables i del programa educatiu (QHUJLHV

UHQRYDEOHV� L� ~V� HILFLHQW� GH� O
HQHUJLD organitzat per l'Ajuntament i la Diputació de

Barcelona. Igualment, he visitat reiteradament el &HQWUH� GH� 5HFXUVRV� SHU� D� XQD

%DUFHORQD� 6RVWHQLEOH. Així mateix, vaig ser a la presentació de O
,QIRUPH� VREUH� OD

)DP� HQ� HO� 0yQ� (Universitat Politècnica de Catalunya), i vaig visitar diferents

instal·lacions en les que es mostrava l'aplicació pràctica de l'energia solar tèrmica i

fotovoltaica.

Per últim, vaig fer un seguiment del tema a la premsa escrita i una recerca a Internet

bastant exhaustiva. En aquest sentit vaig assistir al �U�6HPLQDUL�&DPSDQ\D��,QWHUQHW

6HJXUD��� ,QWHUQHW� L� HOV� LQIDQWV� &DS� D� XQ� ~V� VHJXU� GH� OD� [DU[D�� organitzat per la

Fundació Catalana per a la Recerca.

(Q�HO�VHJRQ�WULPHVWUH��el treball a la comissió s'ha centrat en l'estudi del tercer nivell

de concreció per veure en quin punt estem com a centre. Jo, per la meva part, he

continuat treballant en el mapa de continguts de Batxillerat a partir del primer nivell

de concreció.
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En aquesta tasca s’ha de dir que ens estem movent en la inestabilitat respecte als

continguts a impartir. Tot això queda reflectit en la publicació dels següents decrets:

5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFD�HO�5HDO�'HFUHWR

����������� GH� ��� GH� MXQLR�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� HQVHxDQ]DV� PtQLPDV

FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�HGXFDFLyQ�VHFXQGDULD�REOLJDWRULD i�5HDO�'HFUHWR�GH���������

GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFDQ�HO�5HDO�'HFUHWR������������GH����GH

QRYLHPEUH�SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFH� OD�HVWUXFWXUD�GHO�EDFKLOOHUDWR��\�HO�5HDO�'HFUHWR

�����������GH���GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ� ODV�HQVHxDQ]DV�PtQLPDV�GHO

EDFKLOOHUDWR�  A més a més, hem de contemplar el retall d'autonomia per als centres

en quant a l'organització del currículum que representa l'aparició del Decret XXX SHU

HO�TXDO�HV�PRGLILFD�HO�'HFUHW�GH����G
DEULO��SHO�TXDO�V
HVWDEOHL[� O
RUGHQDFLy�FXUULFXODU

GHOV� HQVHQ\DPHQWV� G
HGXFDFLy� VHFXQGjULD� REOLJDWzULD�� PRGLILFDW� SHO� 'HFUHW

����������GH����GH�VHWHPEUH��HO�'HFUHW����������GH���GH�PDUo��SHO�TXDO�V
HVWDEOHL[

O
RUGHQDFLy� GHOV� FUqGLWV� YDULDEOHV� GH� O
HGXFDFLy� VHFXQGjULD� � REOLJDWzULD�� HO� 'HFUHW

��������� GH� �� GH� PDUo� SHO� TXDO� V
HVWDEOHL[� O
RUGHQDFLy� GHOV� HQVHQ\DPHQWV� GHO

EDW[LOOHUDW�� L�HO�'HFUHW����������GH���GH�IHEUHU��SHO�TXDO�V
DGHTXD� O
RUJDQLW]DFLy�GHOV

HQVHQ\DPHQWV�GH�EDW[LOOHUDW�DO�UqJLP�QRFWXUQ� Tot això ens ha fet plantejar-nos si val

la pena continuar treballant en una proposta de modificació curricular fins que no

s'aclareixi aquest galimaties. Pel que respecta a la meva tasca ja vaig comentar al

segon informe de progrés que amb el meu tutor, i desprès de valorar diferents

possibilitats, vam quedar entesos en fer el mapa del primer nivell de concreció.

En quant a la formació del professorat, es van realitzar dos postgraus més, titulats:

&LqQFLD�WHFQRORJLD�L�HGXFDFLy�SHU�D�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�

(QHUJLD�SHU�D�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�

Com a resultat del treball de postgrau en el primer cas i en el marc del projecte &DS

D� O
(VFROD� 6RVWHQLEOH es va llançar l'idea de realitzar un crèdit de síntesi sobre la

ciutat sostenible. Idea que va ser ben rebuda tant per la comissió com pel

professorat de 4rt d'ESO.

En el segon cas es van dissenyar quatre activitats interdisciplinàries en relació a

l'energia solar, tèrmica i fotovoltaica, i l'eficiència energètica.

Es va posar en funcionament la pàgina web Dades en temps real, la qual pot ser

consultada per qualsevol persona des d'Internet, es va fer el seguiment de



14

l'esmentada pàgina i i es van fer les correccions corresponents. Totes aquestes

feines van donar molta feina, degut als continus talls de llum, problema històric en

l'IES Celestí Bellera.

Es van seguir les gestions per aconseguir la compra de l'energia per part de la

companyia  elèctrica FECSA.

Vaig finalitzar el curs de 3URFHVVDPHQW�GH�WH[WRV�L�HLQHV�GH�SUHVHQWDFLy.

Vaig continuar amb el curs telemàtic 'LVVHQ\� L� UHDOLW]DFLy�GH�SjJLQHV�ZHE i com a

projecte vaig presentar el disseny d'una pàgina web des de la qual treballar el crèdit

de síntesi La ciutat sostenible. S'ha utilitzat una part del material recollit al primer

trimestre per a incorporar-lo a l'esmentat crèdit.

De les activitats dissenyades des dels postgraus s'ha posat en pràctica  amb bona

acceptació (O� UDFy� GHO� PHGL� DPELHQW�� dissenyada per la professora Maria Dolors

Cladelles. Aquesta activitat consisteix en seleccionar una notícia setmanal i

publicar-la a l'entrada de l'institut com a reclam per anar reflexionant en diferents

aspectes relacionats amb la temàtica treballada al postgrau 8QD� DQjOLVL

SOXULGLVFLSOLQjULD� GH� O
HVWDW� GHO� PyQ� Paral·lelament s'han creat cinc carpetes de

reculls de premsa que resten a la biblioteca de l'IES a disposició d'alumnes i

professorat per tal de poder tenir a l'abast notícies sobre fets reals en el moment

d'abordar diferents continguts a diferents àrees i nivells:

1. Els models de desenvolupament. Aquest tema és objecte d'estudi des de les

àrees i matèries de Ciències Socials, Economia, Matemàtiques, Ètica, Història

i Geografia.

2. L'impacte ambiental. Aquest és objecte d'estudi des de les àrees i matèries de

Ciències Experimentals, Biologia, Geologia, Ciències de la Terra i del Medi

Ambient, Tecnologia, Electrotècnia i Química.

3. Els recursos energètics. Aquests són objecte d'estudi des de les àrees i

matèries d'Economia, Geografia, Física, Química, Ciències de la Terra i del

Medi Ambient, Tecnologia, Biologia i Geologia.

4. L'extracció i utilització dels recursos energètics. Aquests són objecte d'estudi

des de les àrees i matèries de Tecnologia, Ciències de la Terra i del Medi
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Ambient.

5. Tots tenim els mateixos drets sobre els recursos terrestres? Aquest tema és

objecte d'estudi des de les àrees i matèries d'Ètica i Filosofia.

(Q� HO� WHUFHU� WULPHVWUH, sortosament a la comissió ja s'havia discutit el tema de

proposar canvis al PEC i al PCC i en quin sentit volíem aquests canvis, tot i no

semblar prudent precipitar-se en aquest tema. La discussió portada a terme i el fet

de tenir redactat el projecte )HP�KR� SRVVLEOH�� &DS� D� O
HVFROD� VRVWHQLEOH, va ser

capdal a l'hora de córrer per presentar el projecte de pla estratègic per part de l'equip

directiu, ja que tots coneixem com es va produir la convocatòria. D'altra banda, la

comissió ha donat prioritat al treball individual, ja que els seus membres o bé

continuen realitzant els postgraus o bé estan dissenyant activitats per a treballar a

classe. Hem treballat amb el professorat de 4rt els continguts i la metodologia de

treball del crèdit de síntesi /D� FLXWDW� VRVWHQLEOH. La meva tasca ha estat la de

dissenyar i realitzar la pàgina web, proposar activitats i juntament amb el professor

Ramon Portella dissenyar les sortides que complementen les activitats d'aula. Al

nostre centre és normal que l'alumnat que no fa el crèdit de síntesi fora del centre

faci com a mínim dues sortides en relació a la temàtica treballada.

Per preparar aquest crèdit vàrem realitzar el curs %DUFHORQD� VRVWHQLEOH, organitzat

per el Centre de Cultura Contemporània de Barceloana els cinc diumenges de maig

de 2001, en el qual va participar la professora del Celestí Bellera Elvira Duran.

Un altre professor del centre, Jordi Valls, també dintre del marc del curs 'LVVHQ\�GH

SjJLQHV�ZHE, es va animar a realitzar com a projecte la pàgina Plaques solars.

Vaig col·laborar amb José L. Gallego en la publicació de l'article�(QGROODWV�DO�VRO�que

va aparèixer al 3HULyGLFR�GHO�(VWXGLDQWH del mes de maig de 2001.

Vàrem realitzar el crèdit amb cinquanta alumnes de 4rt d'ESO.

Vaig dissenyar la pàgina web per poder disposar de les dades de la central d'una

manera més entenedora, juntament amb la professora Maria Fuster, i encara està en

procés de realització.

Amb la professora Josefina Quintana hem realitzat l'esquema d'un crèdit de

matemàtiques basat en les competències bàsiques tot utilitzant les dades de la

central fotovoltaica, actualment en procés d'elaboració.
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Vaig entrevistar-me vàries vegades amb Miguel Colmenero, alumne de l'Escola

d'Enginyers Superior de Terrassa, que ha presentat el projecte final de carrera sobre

les transformacions que haurien de produir-se al nostre institut per tal de millorar el

seu aprofitament de recursos.

També vaig realitzar diverses entrevistes amb el professorat de la Càtedra UNESCO

de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global

(Universitat Politècnica de Catalunya) per tal de valorar els postgraus i gestionar les

beques corresponents al professorat.

Vaig col·laborar amb ICAEN donant difusió a un projecte que han presentat a la

Comunitat Europea per tal d'instal·lar energia solar a 50 centres educatius catalans.

He continuat atenent totes les consultes generades per altres instituts i centres

educatius sobre la nostra instal·lació i la didàctica de les energies alternatives.

Al mes de juliol de 2001 es va signar el contracte de venda d'energia elèctrica amb la

FECSA.

Al mes de setembre del 2001 vaig participar en el 9,�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH

,QYHVWLJDFLyQ�HQ�OD�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV��UHWRV�GH�OD�HQVHxDQ]D�GH�ODV�FLHQFLDV

HQ�HO� V��;;,� i a la� ,,�0RVWUD� G
LQWHUFDQYL�GH�PDWHULDOV� L� G
$SOLFDFLRQV�G
,QIRUPj7,&D

(GXFDWLYD�

Queda pendent la proposta de realitzar unes jornades de treball amb els deu centres

que avui disposen d'energia fotovoltaica per tal d'intercanviar les nostres

experiències en el camp educatiu.

�������0HWRGRORJLD�HPSUDGD

Per introduir l'eix transversal, hem fet un estudi dels objectius de l'ensenyament

secundari i dels seus continguts. Hem estudiat els continguts de totes les matèries

impartides a l'ESO i al Batxillerat, excepte les del Batxillerat Artístic (per manca de

temps), partint del primer nivell de concreció.

He treballat amb el professorat de l'IES Celestí Bellera per ser el centre on he

desenvolupat la meva tasca docent els últims set anys.

He cercat informació tant a biblioteques i centres de recursos com a Internet,

estudiant les possibilitats de ser materials útils a l'alumnat o al professorat.
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He establert relacions amb aquelles persones que he cregut que podien aportar-me

coneixements sobre el tema.

He discutit periòdicament amb el meu supervisor Joaquín Gairín Sallán els

problemes i els avanços realitzats.

���� 'HVFULSFLy�GHOV�UHFXUVRV�XWLOLW]DWV

La bibliografia esmentada al final d'aquesta memòria.

Un nombre molt important de pagines web. Les més interessants queden incloses en

les pàgines web realitzades així com en els recursos electrònics anomenats al final

d'aquesta memòria i en el CD que adjunto.

El curs de disseny i realització de pàgines web del PIE.

Ha estat de gran importància el centre de recursos %DUFHORQD�6RVWHQLEOH.

El meu ordinador.

El  meu telèfon.

Els diaris i publicacions periòdiques.

5(68/7$76�2%7,1*876

El mapa de continguts que poden ser treballats seguint l'eix transversal (GXFDFLy�SHU

D�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH, tant a l'ESO com al Batxillerat, tret del Batxillerat

Artístic que ha quedat pendent.

La situació en que aquest continguts es troben dintre del PCC de l'IES Celestí

Bellera.

El crèdit de síntesi a La ciutat sostenible, que es pot utilitzar per qualsevol centre

interessat en el tema.

Una pàgina web gravada en un CD que recull tota la feina feta en el marc del

projecte )HP�KR�SRVVLEOH��&DS�D�O
HVFROD�VRVWHQLEOH.

L'estudi fet per Miguel Colmenero sobre les transformacions que s'han de dur a

terme a l'edifici de l'IES Celestí Bellera per tal de que pugui portar el qualificatiu de

sostenible.
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La pàgina web que presenta les dades en temps real recollides per la central

fotovoltaica de l'IES Celestí Bellera.

(678',6�5($/,7=$76

����&RQWLQJXWV

Primer nivell de concreció de les matèries de l'ESO i del Batxillerats, excepte del

Batxillerat Artístic.

Tercer nivell de concreció de l'ESO a l'IES Celestí Bellera.

Curs 3URFHVVDPHQW� GH� WH[WRV� L� HLQHV� GH� SUHVHQWDFLy (Word i Power Point). Vaig

realitzar aquest curs per tal d'aprendre a fer presentacions no sols per a millorar la

meva tasca com a docent si no per ajudar als meus alumnes a entrar en aquesta

dinàmica.

Curs 'LVVHQ\�L�FUHDFLy�GH�SjJLQHV�ZHE.

Treball amb Internet directament a l'aula.

����5HVXOWDWV�L�XWLOLWDW

1) El mapa de continguts que poden ser treballats seguint l'eix transversal

(GXFDFLy� SHU� D� XQ� GHVHQYROXSDPHQW� VRVWHQLEOH, tant a l'ESO com al

Batxillerat, tret del Batxillerat  Artístic que ha quedat pendent. Pot ser

utilitzat per qualsevol centre de secundària que vulgui introduir aquest

tema total o parcialment al seu PCC. Fins i tot dóna idees per a que el

professorat pugui treballar aquesta temàtica des d'una matèria o un crèdit

concret.

2) Estudi de l'estat de la qüestió a l'IES Celestí Bellera que ha ajudat a

planificar les modificacions del PEC i PCC que s'han plantejat.

3) Curs 3URFHVVDPHQW�GH�WH[WRV�L�HLQHV�GH�SUHVHQWDFLy. Aquest curs, per als

meus objectius va ser una pèrdua de temps ja que els assistents eren en

la seva majoria gent que no havia treballat mai amb un ordinador, i per tant

el professor es va tenir que limitar al nivell de la majoria. No el vaig poder

canviar i el Power Point no el vàrem fer servir. Realment ha estat una



19

llàstima ja que en el centre contem amb un canó de projecció i un dels

meus objectius era que els alumnes poguessin fer la presentació de les

seves conclusions del crèdit de síntesi utilitzant aquest recurs.

4) Curs 'LVVHQ\�L�FUHDFLy�GH�SjJLQHV�ZHE� Aquest curs, tot i la seva dificultat,

ha estat d'una gran utilitat per a mi i crec que també per al professorat i

l'alumnat del Celestí Bellera. Això m'ha permès indagar les possibilitats

d'aquesta eina en el camp educatiu, m'ha permès realitzar dos portals per

a organitzar en un cas un crèdit de síntesi, i en un altre un recull de

materials que d'altra forma quedaven molt dispersos. M'ha permès

igualment ensenyar als alumnes a modificar una pàgina web amb un

redactor, i comunicar-me amb el professorat sense necessitat de ser

present, ja que podien anar seguint la construcció de la pàgina per

internet, i per tant podien fer suggeriments per correu electrònic o

telefònicament.

5) 3DJLQHV�ZHE�FRP�D�UHFXUV�HGXFDWLXV�D�LQWHUQHW. Com he mencionat abans

he estudiat una gran quantitat de pàgines web, unes poques especialment

dedicades a l'aprenentatge; la majoria són hipertextes que donen una gran

quantitat de informació, i també hi ha que soterradament o descaradament

tracten de vendre alguna cosa o de fer propaganda. Finalment, he fet una

selecció per treballar el tema del desenvolupament sostenible.

6) Treball amb internet directament a l'aula. Aquesta part de l'estudi ha sigut

interessant tot i que els resultats han estat decebedors, ja que moltes

vegades les connexions no funcionen, especialment quan les necessites, i

encara és massa lent per treballar quan tens l'espasa de l'hora de classe i

no pots estar esperant a veure què passa. A més a més, l'alumnat es posa

nerviós i acaba per ser un desgavell. Ja sé que no sóc una gran

coneixedora del sistema, però crec que tot i la meva ignorància em trobo

en la banda mitja alta d'usuaris d'aquest recurs al món de l'ensenyament.
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Estic en condicions d’afirmar que es poden organitzar molts dels continguts de les

matèries cursades en el currículum de l'ensenyament secundari seguint l'eix

transversal del desenvolupament sostenible.

Moltes són les possibilitats a l'hora d'organitzar aquest eix transversal, que a més pot

ser vertical, ja que el primer nivell de concreció marca els objectius generals i

terminals que el professorat ha de distribuir en les corresponents etapes; per tant, la

tasca del claustre és l'organització d'aquests continguts.

Com queda demostrat en l'annex no hem de fer cap invent ja que en les diferents

matèries trobem continguts que ens parlen de l'organització de les societats, de la

distribució dels recursos, de la participació ciutadana, del coneixement del medi,

entre d'altres. Per tant crec que el més fàcil és fer conscient al professorat de la

importància d'aquests continguts i de la necessitat de posar l'accent en ells. Tal com

proposa el *UXS�GH�5HFHUFD�L�)RUPDFLy�VREUH�(L[RV�7UDQVYHUVDOV de l'ICE de la UB

en el seu llibre (VWUDWHJLDV� SDUD� HO� GHVDUUROOR� GH� ORV� WHPDV� WUDQVYHUVDOHV� GHO

FXUUtFXOXP, no cal canviar el currículum, basta amb reinterpretar-lo, i proposar

situacions de reflexió tant al professorat com a l'alumnat.

Una proposta d'aquest grup és la impregnació de les unitats didàctiques. Es tracta

de revisar les diferents activitats dutes a terme amb l'alumnat i escollir acuradament

materials enfocats a plantejar aquesta problemàtica.

També es tracta de fer palès el currículum ocult del professorat, en els termes

expressats per Elisabet Quesada: "/D�GHFLVLyQ�GH�LQFRUSRUDU�GH�IRUPD�FRQVFLHQWH�D

ORV�SUR\HFWRV�HVWRV�WHPDV�FRQ�FDUiFWHU� WUDQVYHUVDO�GHEH�VLJQLILFDU�VLHPSUH��D�SDUWLU

GH�OD�UHIOH[LyQ�GHO�SURIHVRUDGR��XQD�PDQHUD�GH�HQWHQGHU�ORV�FRQWHQLGRV�TXH�VXSRQH

HO�SDUD�TXp�HQVHxDU�\�HO�TXp�HQVHxDU��XQ�FDPELR�GH�DFWLWXGHV�\�GH�RUJDQL]DFLyQ�\

XQD�SHUVSHFWLYD�GH�DQiOLVLV�\�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FXUUtFXOXP���

Una bona manera de començar a treballar ha estat la formació de la comissió Medi

ambient i Sostenibilitat, i el fet de que un grup de professors hagin fet una formació

específica, plantejada com a centre i des del centre. En el mateix sentit, els

postgraus abans esmentats i la participació en el seminari de formació Escoles

                                                
��Elisabet Quesada: "Algunas reflexiones sobre la impregnación o elaboración de un proyecto de centro a partir de
los ejes transversales", en PALOS, J. 2S��FLW., p. 38.
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Verdes ha creat la necessitat de planificar un seminari per ampliar aquests

coneixements a la resta del professorat, en el marc del pla estratègic del centre.

En aquesta comissió s'ha posat de relleu, a partir de l'anàlisi del tercer nivell de

concreció de l'ESO, que tot i que en aquest centre des dels seus començaments i

fins l'aplicació del WinSec, tot el professorat posava nota de coneixements,

procediments i actituds, només el departament de llengües estrangeres reconeix

treballar els continguts d'actituds, valors i normes proposats al mapa de continguts.

Llengües reconeix donar una gran importància a la premsa escrita, Tecnologia

treballa dos dels tres continguts proposats, però Ciències Naturals i Socials cap. En

aquest sentit, la valoració feta pel professorat sobre el crèdit de síntesi La ciutat

sostenible manifesta la necessitat d'un canvi en la forma d'avaluar per poder saber si

l'alumnat ha variat els seus hàbits.

Els crèdits de síntesi són una bona forma de treballar seguint una metodologia

interdisciplinària. Es planteja el problema i es planifiquen les diferents activitats que

de forma coherent posen de manifest els coneixements de l'alumnat a l'hora que

l'ajuda a reflexionar sobre aquesta problemàtica sense plantejar-se si està estudiant

Matemàtiques, Llengua o Català. S'ha de dir que el professorat tendeix a repetir la

forma d'ensenyar que va viure, i donat que la formació universitària dels llicenciats,

res té a veure amb la didàctica, els hi costa molt donar aquest salt. Per programar un

crèdit de síntesi fa falta alguna cosa més que recollir unes quantes activitats de cada

matèria, grapar-les i donar-les als alumnes. Per contra, s'ha d'estar obert a aprendre

a reconèixer que no ho sabem tot i a dirigir el treball dels nostres alumnes, no només

aquella activitat que cada professor planteja. Per a què això funcioni s'ha d'estar

disposat a fer un treball de veritable treball de grup.

La part optativa del currículum tant a l'ESO com al Batxillerat és un espai ideal per

poder plantejar una metodologia interdisciplinària. El 9,� &RQJUHVR� ,QWHUQDFLRQDO

VREUH� ,QYHVWLJDFLyQ�HQ� OD�'LGiFWLFD� GH� ODV�&LHQFLDV�� UHWRV� GH� OD� HQVHxDQ]D� GH� ODV

FLHQFLDV�HQ�HO�V��;;, em va confirmar aquesta idea, per la quantitat d'experiències

que es van presentar dissenyades per grups interdisciplinaris de professorat per a

impartir en aquells espais optatius per l'alumnat. S'ha de dir que les limitacions que

s'han anat imposant als centres, retallant la seva capacitat per organitzar el

currículum, sense haver tingut en compte l'avaluació del mateix, fet d'una manera

generalitzada i per decret, i afavorint unes matèries en detriment d'altres, no ajuda a
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que els centres tinguin projectes educatius. Com a exemple diré que al centre en el

que el curs 2001-2002 realitzaré la meva tasca docent la part optativa del currículum

és anecdòtica i em consta que no és un fet aïllat. Del meu estudi es desprèn que ha

estat un revulsiu per als centres que havien dissenyat un PCC coherent i treballat

des del conjunt del claustre, fent pactes i negociacions i posant en el centre la

formació i necessitats de l'alumnat, que sense prèvia avaluació hagin tingut que

abandonar el seu projecte per adaptar-se a unes limitacions que no se sap a què

responen.

D'altra banda, per portar a terme el PEC i el PCC fa falta una certa estabilitat del

professorat, i que els criteris de selecció del professorat tinguin més a veure amb la

tasca a realitzar en el centre i no tant en els desitjos personals. També he pogut

constatar la dificultat de crear equips docents si la seva formació depèn de l'atzar.

El Departament ha assajat situacions per poder corregir aquesta anomalia de l'actual

sistema de selecció del professorat. Un va ser el cas de les UACS, sota unes

característiques determinades pel Departament d'Ensenyament. El centre podia

proposar la persona que considerés idònia, assegurant el lloc de treball mentre

durés el projecte. L'altre exemple va ser la manera d'anomenar les comissions de

servei durant el període que es va experimentar el nou sistema educatiu, amb la

presentació d'un projecte i la seva acceptació per part de l'equip directiu del centre.

Crec que els dos casos són exemples satisfactoris que permeten la realització d'un

projecte.

En quant a la incorporació de les noves tecnologies crec que estem davant d'un nou

eix transversal, en aquest cas necessari tant per al professorat com per l'alumnat.

Dels cursos que he fet es desprèn que al marge de la seva dificultat han estat

profitosos per a mi i la meva pràctica docents quan han estat lligats a les meves

necessitats i a aquesta pràctica docent, i quan els he fet amb un grup de companys

de la feina i a partir d'aquest curs s'ha pogut concretar algunes millores en la pràctica

docent.

Internet és una eina més. No cal demonitzar-la ni deixar de banda totes les

pràctiques didàctiques que fins ara hem treballat. El professorat continua tenint un

gran paper a  l'hora de seleccionar les propostes d'aprenentatge. A internet, lo

mateix que a una gran biblioteca, et pots perdre i passar moltes hores sense arribar
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a treure cap profit. Però, d'altra banda, t'obre el món sense necessitat de bellugar-te

del seient de casa teva. Aquesta última és també un dels seus avantatges i un dels

seus inconvenients. Continuo pensant que totes les activitats que es poden realitzar

de forma real no s'han de substituir per la seva versió virtual. Crec que és molt

important que si es proposa una lectura, el llibre sigui a la biblioteca del centre, i si

es proposa una experiència de laboratori sigui duta a terme per l'alumnat de manera

empírica. Una vista real sempre és millor que una virtual.

D'altra banda, considero fantàstic que qualsevol persona en qualsevol punt del

planeta pugui conèixer les dades de la NASA sobre el forat de la capa d'ozó, pugui

veure la contaminació lumínica que genera cada continent, o visitar virtualment la

nostra central fotovoltaica per aconseguir dades o confirmar que la transformació

d'energia solar a energia elèctrica no és una entelèquia si no una realitat. La

incorporació d'Internet a l'aula, tal com va expressar el professor Pere Marqués en la

conferència inaugural de la� ,,� 0RVWUD� G
LQWHUFDQYL� GH� PDWHULDOV� L� G
$SOLFDFLRQV

G
,QIRUPj7,&D�(GXFDWLYD� suposarà una revolució que canviarà metodologies i fins i

tot espais i el concepte de classe, però encara som molt lluny de poder assumir

aquesta realitat. Tal com es va posar de manifest en el crèdit de síntesi La ciutat

sostenible, un dels objectius era l'ús d'Internet i un altre substituir al màxim el suport

de paper per el magnètic; durant la setmana que va durar el crèdit, entre les 10 i les

12 hores era impossible conectar-se, i vàrem suposar que moltes escoles de tota

Catalunya intentaven el mateix. D'altra banda, tot i no ser petita la dotació

d'ordinadors al nostre centre, no hi ha un ordinador per grup de 4 o 5 persones que

és el ideal per a treballar en grup, amb la qual cosa vàrem haver de recórrer a les

fotocòpies per a que l'alumnat pogués continuar treballant.

Per tant, per a que Internet sigui una realitat a l'aula, els ordinadors haurien de ser a

cada aula o en el seu defecte hauria d'haver un canó de projecció, i tot el professorat

hauria de rebre al seu centre formació complementària en TIC per tal d'afavorir el

treball conjunt i en equip.

5(/$&,Ï�'(�0$7(5,$/6�&217,1*876�(1�(/6�$11(;26

1) Versió en paper del crèdit de síntesi /D�FLXWDW�VRVWHQLEOH�
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2) CD on es recull el mapa de continguts d’ESO i Batxillerat que poden ser

treballats seguint l’eix de la sostenibilitat, activitats per treballar l’energia

fotovoltaica, adreces d'interès a Internet, el projecte )HP�KR�SRVVLEOH��&DS

D�O
HVFROD�VRVWHQLEOH, i l'estat del projecte .

3) CD amb el projecte de Miguel Colmenero sobre /
HGLILFL�6RVWHQLEOH.
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RECURSOS ELECTRÒNICS

'HSDUWDPHQW�G
HQVHQ\DPHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D

                                                                   <www.xtec.es>

                                                                   <www.xtec.es.aulanet>

                                                                   <www.xtec.es/ense/batxi.htm>

'HSDUWDPHQW�GH�PHGL�DPELHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D

                                                                    <www.gencat.es.mediam!

/OLVWDW�G
DGUHFHV�IDFLOLWDW�SHO�FHQWUH�GH�UHFXUVRV�%&1�6RVWHQLEOH

<www.censolar.es  >    Centro de estudios de la Energía

<www.incaen.es > Institut Català d'Energia

<www.icerda.es> Institut Cerdà

<www.ictnet.es> Institut català de Tecnologia

<www.idae.es> Instituto para la Diversificación y el ahorro de

energía
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<www.energia sostenible.org> Web del Grup de científics per un futur sense

nuclears

<www.nodo50.org/ecologistas/otros/wise.htm> Wise fullet de notícies sobre

eficiència energètica i energies renovables

<www.energuia.com> Revista Energía

<www.agores.org> Centre de informació de les energies renovables de

la Unió Europea.

<www.energie-cities.org> Web de la Xarxa de ciutats Energie-cities que

treballa per la sostenibilitat energètica.

<www.ciemat.es> Centro de investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas

<www.asif.es> Asociación de fabricantes de fotovoltaica

<www.ambientum.com> Pàgina de serveis i venta de productes relacionats

amb temes ambientals, dirigit a empreses.

<www.mediambient.bcn.es > Web de l'Ajuntament de Barcelona.

<www.mma.es> Ministeri de Medi Ambient.

<www.eea.eu.int> Agencia Europea del Medi Ambient.

 <www.diba.es/mediamb> Àrea de medi ambient de la Diputació de

Barcelona.

<www.diba.es/xarxasost> Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

<www.ema-amb.com> Entitat del Medi Ambient de l'AMB.

<www.iclei.org> International Council for local environmental

initiatives.

<www.sutainable-cities.org> Campanya europea de ciutats i pobles cap a la

sostenibilitat.

<www.firamedinet.com> Fira virtual permanent de tecnologies ambientals.

<www.habitat.aq.upm.es> Biblioteca-Ciutats pera un futur més sostenible.
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<www.barcelona2004.org> Servei d'informació sobre ciutats sostenibles dins el

Fòrum virtual 2004.

<www.worlwatch.org> Sostenibilitat i evolució de l'impacte humà.

Sostenibilitat econòmica i ecològica. Protecció de la

diversitat cultural i biològica.

<www.wwf-adena.org> World Wild Life Foundation. Informació de diferents

programes de protecció i conservació, a nivell

mundial.

<www.fundacion-entorno.org> Informació per empreses que vulguin millorar els

processos de producció i col·laborar amb la

protecció ambiental.

<www.biosociety.dms.it> Socio-economic research in the life sciences. A

nivell europeu.


