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A PROP OS IT DE L ,ESCOLA DEL filAR 

El material i la informació reunida a propòsit dl!- 1 ,Escola del filar 

suggereix dues menes d~ consid@racions, l~s unss relatives a la qualitat ps-

dagògica de !;oferta QU@ aqu~st equipam~nt proposa i l~s altres relatives al 

cost del producte. 

Tractaré s~paradament l~s unes i les altr9S. 

1. Consideracions qualitatives 

1~ A tenor del mat~rial adjunt, el prim~r oue as detecta ~s que la propos 
' -

ta df! treball de 1 ,Escola del lliar és absolutament desproporcionada 
amb l9s capacitats d'un grup de nois d~ 2ê etapa d'EGB. 

En afecte, a la carta de pre-sentació -adjunta- es diu QUE' cada un 
dels temes de treball pot ésser realitzat ~n un dia. 

Si es té en compte que un tema de treball és el recollit a 1 'altre 
docum11nt adjunt -"El litoral"-, la ullada més ingtmua d'una persona 
amb un mínim d'experi@ncia diu que aixè ~s del tot impossible. 

Com a mòdul de r~f~r~ncia 1 allÒ qup a equipaments similars es consi
dera que és a 1 'abast d~un autBntic tnball de recerca i d~ compren
sió d'allÒ estudiat equival, com a màxim, a sis dels fulls de tre
ball dflls m~s de tnnta que componen el llibre "El litoral". 

Aquest matetrial sembla basar-se 1m una concepció quantitativa del 
rendim~nt d~ls ~scolars. 

2§ I mé's greu que 1 ;anterior. 

El llibret "El litoral" 6s pitjor que un mal llibre da text. 

Un mal llibr~ de text és ~1 que: 

no planteja problPmas pPr tal de fer-hi reflexionar, sin6 que 
diu -pontificant amb un llenguatge estrany a la vida de cada dia
com s6n las coses, 

i diu, no explica ni raona el p'rquè 

imm~diatament després d~hav$r dit o enunciat, pregunta les matei• 
xes coses que ha dit. 

En aquest sentit el llibr@t en qcr~stió $s un mal llibre de text. 
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2. 

3§ 

2. 

Observem algun~s dobl@s planes (p.ex. lss 2-3, 4-5, 6-7, ••• ) 

• 

• 

• 

Hi ha enunciats que "diuen" i qu~;~ diue~n ~n un llr¡mguatge tècnic, 

Aquests ~;~nunciats no expos~n lss raons ni susciten problemes • 

Aquests enunciats s6n seguits de qOestionaris que remeten al text • 

t's a dir, EliS tracta d'un text tancat en ell mateix, dobnt. 

Però he dit que em sembla pitjor •ncara. les raons són les segOents: 

• El recurs al ••mira", "Observa", "dibuixa 11 , etc. llis un recurs que 
dissimula d fet que es tracta d'un manual de text, no d'observa
ci6 ja que, finalment, la resposta no es troba en la realitat sinó 
en el propi text. 

• 

Això per dues raons: 

l' Els ~sser que s6n 1 'objecte de la suposada observació són és
sers que no es bel.lugut>.n gaire i, per tant, requereixen d "una 
observaci6 molt prol.longada. 

2A Aqu~sta observació prol.longada ls impossible si es tracta 
d'omplir tot el llibret ~n un sol dia* 

En sl context d'un equipament dedicat a 1 'estudi de la natura, 
s'ha de pressuposar que hi ha el projecte de potenciar l'obser
vaci6 dels hnomt~ns en E'-l Sll!U !l'stat natural. Aixb no és possible 
en s:¡uest cas. Par tant, la falsedat I. s doble. 

Al llarg d'algunes pàgines del llibret annex, he intent~t de do
nar re.sposta al suposat "treball actiu 11 o "trEiball d 'obsf!lrvaci6 11 

que els nois haurien de fer. 

Aquests intents són escrits amb un bolígraf vermell. 

El resultat ~s clar: les preguntes remeten al tPxt quan no s6n 
autèntiques obviEitats qu~ no condueixen enlloc. 

Val la pena de donar una ullada a aqueshs pàgines (6 a 14). 

'?' .. '!; 
ConsiderBcions ~itatives 

1~ El cost per a le.s escoles. 

Una telefonada feta a 1 'Escola dE'l mar Ell dia 16 de desembre dfl 1.986 
demanant els seus preus d6na l~s dades sagü~nts: 



3. 

• acceptem grups d'un mínim de 45 i d "un màxim de 60 nois 

(nota: grups-classe dP. 45 nois quasi no I!!O qu111den, per tant obli
guen les escoles a anar-hi de dos en dos classes, amb el que s'as
s~guren els 60 usuaris) 

• 

• 

el preu Ps de 500 pts. per noi • 

si l'Escola és de la província de Girona, se'ls fa un descompte 
de 100 pessetes per noi. 

ls s desp~ses de desplaçament s6n a càrrec de 1 "escola. 

Això d6na una despesa p~r a 1 'Escola qua oscil.la entre les 22.500 
p~ssetes i les 30.000, quantitats a lss que cal afegir el cost de 
!"autocar. 

Si 1 'escola és gironina, el cost oscil.la entre 18.000 i 24.000 pes
setes més !"autocar. 

2!! La subve.nci6 que reb 1 "Escola df'll mar. 

No puc assegurar-ho, però si la memòria no em falla, l'edició del 
llibret del litoral -sl que he comentat que és un desastre- ha estat 
subvencionat per la Diputació. 

En tot cas, a les credencials de la publicaci6 hi diu: "Amb la col. 
laboració de la Diputació de Gironan. 

En tot cas 1 hi ha una subvenció no quantificable que 's !"aval repr€1-
Sfi'ntat pel fet qu&l la Diputació subvBncioni lfi's escoles gironines que 
emprEtn <:quest ssrvd i que el seu nom figuri a la publicació. 

3~ El benefici estimable. 

Una multiplicació senzilla dóna un bsnsfici brut d'entre 22.500 i 
30.000 pessetes diàries a canvi d'un servei inqualificable. 

A la telefonada fEtta e.l dia 16.XII.86 Etns han dit que tenen Ell ser
vei ple fins a 1 'acabament del curs escolar 66-87 i que cal $perer
SP. a 1 'inici del 67-88. 

4§ El greuge comparatiu. 

A altrf!.s indrets de les comarqul'!s de Girona -Parc dels Volcans i 
Parc dels Aiguamolls• funcion~n sl'!rV@is d'interpretació del paisat-
9B i dels sistemes naturals basats en programes de treball d"una 
SE~riositat enormemt'lnt supe~rior a la de l"lscola d~l filar. 
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Aquests serveis cobr~n a lss ~scoles 3.500 pessetes per dia si la vi
sita és da nom~s el matí i 5.000 ppssstes si 6s de tot el dia. 

I acullen grups d'un màxim de 40 membres. 

I quan se'ls plantegen que, si volen consolidar els serveis qup pres
ten, ~s necessari qus demanin un promig de 200 pessetes p~r noi (el 
que valdria dir Bntre 6,000 i 8.000 p~ssstes per 1 'atenció a una clas• 
se) manifestEm 1 'pngúnia que aix~ sigui un abús, 

La coexistència de dues menes de serveis: 

• 
• 

els uns amb un benefici brut de>. 22.500 a 30,000 pessetes/dia 
els altres amb un benefici brut d~ 3.500 a 5.000 p~ssetes/dia 

6s ofensiva, màxima si es considera que, al damunt, els segons s6n 
incomparablement superiors !lO qualitat als primers. 

No pas per denunciar, però si per avid~nciar un fet, resulta que en 
aquests moments el primer d'aquests tipus de serveis -qua és dolent 
i lucratiu- 6s subvpncionat pflr la Oiputaci6, mf!ntra que fil segon 
-que és qualitativament millor i pertanyent al sector d'activitat 
cooperativa, no lucrativa i de mentalitat semipÚblica- no ~s sub
vencionat per la Diputació, ni per cap altre institució pÚblica. 


