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2. 

l. Precedents i situació e.ctual. 

Els prepòsits que varen rE?gir e.n un prime.r mcmsnt la post2 en me.rxa 
l"¡;ula de la :··]atura i, !JDSteriorrrHmt, de.l Tall sr d "Històrj.a poden resunir-ss 

~· ~~·-..,-.,~-'""'--''"=,_=.,.,. J 

de 

I • 
ï 
" " 

contribuir a una rnajo; i ~illor connexi6 7ntre l'Escolo i el seu entorn; 
és a dir, oosar 1 "entorn a l'abast d~; 1 'Escola, sxolotar le:s possibili

tats de 1 'e-ntorn, facilitar la sort~da de nois i :nestres fora de l"Esco

la ••• 

proporciJnar recursos a una Escola que n"era molt desprovista. 

AquE'sts criteris han regit en 1 'Bssencial 1 "actuaci6 de 1 ";;juntament 

""ins al mornent present. ;,ra b8, J. 'expBriÈ'ncia acu¡;-¡ulada i la detf'cci6 C'alguns 

símptOii'IPS fn.n psns2r ¡::n la conVP.Ili~ncia de precisar una !:)ica P-1 r.;lantejal:le.nt 

iniciaL 

Uetecte1~, en concret, els problemes segOents: 

l~existlènciz de. 1~:\i'~ i del TH no h<: contr_.~uit e alterar substancialment 

~1 funciona-lent de les classes de Ci~ncies N¡ ~urals i de Ci~ncies Socials, 

ni tan sols pn el cas de i~Bstr!?s qU8 Etn f2n un Ús regular, 

c>uP voler.; ::::ir quan ¡;;:nunció'm la constatació que. no s 1 h2 2lterat el funcio

na~ent de les classes?: 

rn ¡:;:-imsr lloc, que el treball n 1 1 ,'\f·! i al T!~ ss fonan;¡;;nta de for
~,a nassa axcloe>nt 8!1 l~observació, el oue, si CJé implica un canvi 

i:n¡:;orL::nt i positiu sn lBs fonts d ~inforr;-Jc~Ó ::::.:.s;:¡onibles p8r als 

nois i noies, no és suficient 'òi no s 'acornpailyc d'altres canvis, 

en ssgon lloc, i aquest 8s un dels canvis L~UE' considFre.m n8csssa

ri ~us es produeixin, no s'arriba normalment en les activitats 

dl? l ':-.!J i del TH 2 elaborar una intE'rpret2ci6 dels fets p8r part 

¿el3 pro~is nois i ~0ies usuaris; 

això vol dir que no S 1 arriba a 

des8nvolu¡:¡ar una oetodolocia pre.cisa i adsc1uada a cada un 

j2ls problrcmes que es plantegen, 

concentualitzar partint de 1 ..-E'Xpe.rHncia de cadascú 

lé:: desv in cu lac.i6 gnt~r.li' __ e_ls~~ft:t'~W!J' .... ~-.2~~~~~:,,_ ~-~--~~~-_;::!:_s_ ~-r~ .. }~?:l ~,r.:_i _.9!3. 
1 

1

¡'\NL_Jji_~~""-~-~-:L-?·~t~~y).t_~t;_.;:;.,_qu~ t)~ dU!J a tt:_rr:tl? __ ;_ si bé es fn 81 ¡:;ossible 
per tal de ¡Jressionar 8ls ~estres vers u~a major coher~ncia entre pro

grar:taci6 i activitats, no t¡;¡nim un poder explÍcit que ens permeti da 

garantir-ho ;;;;fectivamsnt. 
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t>l risc ;¡uG, a poc a ;:-oc, IHi i T~ vagin perdent unn part dels fals "intt~

r~s'' dPrivot ¿pl fet dp la spva novatat, que PS v~gi pFrdent prr part 

dels nais la motivació que, inicialf<H?.nt, implicava el fet r:Fateix de sor

tir dt= 1 'escola: c:ra ja COI':lt"-ncen e habituar-58 a les sortides, ;;:c;uestes 
es normulitzen 

això L~plica r;ue l2 mot.:vaci6, cfortunaCament, haur2 dF cercar-se 2n la 

qualitat de: 1 't"xpC'riència ¡_,ue f'S ¡Jroposi d¡:;: viure i df'ls processos dE' trF

ball l)UI? siçuin ;:ossiClss E'O d m0rc de 1 '.;' 1 o dpl TH. 

l 'Dnàlisi d 'ac¡uc:stf's qUE'stions ~s 2l qup ens ha pr¡¡pf:s a pro;:;osar 1 'ac

tualització d8ls nostres r.roiJÒsits c,ue l?nunciarGm tot seguit. 

2. 0-ro¡:;Òsits actual::; d8 l ';;r; i del TH. 

\J<Jl a dir, abans d'ex:-;csnr •!u.-Lns 80S sembla qup han d'ésser rl.;:; crib;:;
ris rPctors d8l funcion2nE'.tt de 1 'rr-!/TH ,-,uG hi ha escoles qu8 cmcara no han co

nençat a prendre-hi contact8 seriós i a treure'n partit. 

·uu8sts prDpÒsi::.s s"adrecton de •~anE':a "'olt especÍfica a :=quelles esco

les i/o ¡:¡estres c;uE> ja b.:tnGn 0'1X¡:;Gr.!.ència en 1 'ú~] d"aqu8sts recursos. 

El plantejament i l '2ctivitd de: 1'!\f·J i deü TH hauria de tendir a: 

lBr. ~ug~e~ta: F! grau d'i~olicaci6 dels ~estres en !Ps activitats ~UG els seus 

alumn¡:s Cu2n .3 tprme a 1 ';'\:-J o al TH. 

¡,ixÒ ¡:::ot 8COnssgui.t-SG ::Jife::"PilCiant progrBS!:>iva:nent, soCretot r~ •. ~esura L;U8 

ha; in de ;n7s;:orar-::a= nwus r1atrrials, allà f:UP s 'adre;::::s als lilPSi:.rps d 'clllò 
l_;ue s "adreça als nois. i(sCu!nt lc. cuantit<:Jt rlF ;¡.:;.ter iol pr2;:arat dir8cta
;":1Pnt per els nois i cor:"c¡----.tonsont 2,·1ue:;t2. reducció a•.1b 1.:: gènesi dr c,¡;:.tBrial 

de treball p('r als mGstres. 

2on. Estructurar des de ¡·~u i des del TH el trPball ~rPVi a lps sortides que 

hagi dr realitzar-se a cada classs usubria Gels serveis. 

3er. estructurar els treballs ._-:roposats als nois i noies de for;na que propi

clin el tr8b2.ll rn grups. i\ixè per due:s raons: 

una ra6 ;:_;u8 pertany al terrpny de 1<-s o cians: el trsb.:J.ll Ce r8cer

ca pot efEOctuar-Sf! Pn r.Jill:Jr condicicns ;.;_~ hi ha la ;::ossibílitat 

d8 contrastar, é;iscutir i qUI?stionnr, cor.1p2rar resultats ••• 

uns ra6 d'ordre pr~ctic: rl control de quor~nta nois dis~8rsos 

prespnta •wl'!:.8s nfs dificultats r;ut' el control de quatr8 subgrups 

dl? d?u nois bPn organi'.::zats. 

4rt. Urirntnr l~s activ~tats d'observeci6 ~uP PS rro:~osin als nois i les f;nts 

ti'inforn~ci6 ~ue se'ls ;ronorcinnin de tal ~onera que ~iQuin portudores 

dt= ¡;:ablenes, c,u8 suscitin qüt•stioncment, que invitin J pensar-hi. 



4. 

,-,.,ue.sta orü:ntnci6 ;-_;ot procur2r-::;p de duFs ffi2.f1<'T8S (veure i 68.). 

58. "i h,o; rroblemes st"nzills c;uP ja sabeo;-¡ C:U8 soL:n suscitar-se a rropòsit dl:'l 

ècterminade>s o~sc>rvacinns o de 1 ~Decés a det2rr:1inades inf::Jr.nacions. 

ConseqOr>ntment, o~-;servncions i informacions s 'estructuraran de manera 

.;:;up suscitin a::.:uests ¡noblt>.m!':'!s de forma expl!cita. 

6è. Hi t·lt: problem8s conpl8xes c;ue són els qua 8S plantsg!?n quan Gls nois i noie-s 

intC'ntFn d~int?rprf>ter sir.~ultàniamBnt un conjunt ampli d'observacions i/o 
d'infornacions. 

Es tracta dds problem8s que plant8ja la interprr>tació d'un conjun'!; com 

Ps pe.r exFmple el bosc, 81 riu i no, per exemple, un ar-brE!, un 8ninal. 

t:ns h~m trobnt nas sa sovint ::;u e ej coneixt:Hn8nt de molts d "arbr8s no se:rvsix 
per a e.:¡:;licar-se> el bosc. 

l
r..:on3€'qGentment, 1 '"abordatge de qüBstions complexes intent2rsm fer-lo pro
;:;osant als Lle>stres i als alu:;mes propostBs d2 recPrca globals m8s quB no 
pas SUIJÇJPrint-los obs,,rvacions percials i cv:nnnent-los, a posteriori, una 
interpr8t2ci6 del conjunt. 

r:Ps endavant in~entarem d "pxposar sobre c.uins nodsls de refPrència es cons
truïran aquE>stes propostes de recerca. 

?è. T;.:;nt sn el cas dels problrrmes senzills -d8scrits a l"a¡:zrtat Sè.- con en el 
dels ~~s complexe>s -descrits en el 6~.- all~ ~u~ interessa essencialnant no 
!>s p2s 1 '2rribor a uns resultats m8s o menys prvvisibl8S. 

inportant, des de la perspectiva d "ec;uip;èmfnts cor-1 1'":\1~ o t>l TH, 8s 
21 propòsit li 'pmprar una metodologia rigorosa fi."<s all2 on si.Jui ;:;ossible. 

Cons?q08ntmr.ont, a m8s a m8s dE' prestar atemci6 ols re>su2.tats obtinguts en 
L:1 resolució dels problemes o sn els proce<ssos de rscr;>.rca, EOS donnrà un 
lloc central a: 

• la for:nulaci6 psr pert dels nois i noi2s de c;uina ha estat la estra
tègia que han emprat per a la solució del proble-ma, 

la forv,ulació dB quins s6n els lÍmits t=ntre els que he d'zcotzr-sB 
la validesa conceptual dsls concepte<s qus hor.in arribat a elabo
rar: hem arribat a la conclussi6 X, hi hem arribat després d'haver 
observat els fenòmens A-8-C- ••• (i no altres) i d'haver-los rela
cionat de> tals f:1ant?res concretes; psr tant, el concepte elaborat 
és un concr>;:¡te relatiu 2 le>-s circunstàncie.s en les e; uB s 'ha pro
du.tt 

Entenem qua aquest2 exp1icitac.i.6 del procec!imE<nt i aquesta oper<Jci6 de 

contextuació dels concpptes són ilecessaris per a 1 'acompliment d8 les fi
nalitats de 1 ';VJ i del TH en ordre a la contrucció d'un pensament ci8ntf
fic ppr part d8ls nois i noi8s. 
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3, RefE<rències metodolÒgiques. 

),'er tal d'orientar els processos de treball a menar amb 2ls nois, ens 

cal optar pBr algun node-1 de refE'rÈ!ncia 21 que cenyir-ss a 1 'hora d 'int.orpre

tar l 'ex;:::8riència ,-.enad<:: en cada cas. 

Una sel.lscci6 d8 models c;uC' podf!n trobor-s8 a la bitliografia exis
tent és la c,ue es trobz a les pà:,ines 6 a 8 d'aquf:"st re<cull i un mmisl d¡; sín

t~si dels anteriors, ~~ue ~s el ~ue ens proposF~ d'emprar com a refFr~ncia prò

piD 8s el c,us es troba a la pàgina 9. 

El rrodel ps::.['fltat no st:n:e.ix per a prefixar els passos a ssçuir en 

les pro;:¡ostes de recorca c;ue es furan als nois -que es desE'nvolupç:¡rà mr~s en
d<Jv;:nt- sin6 p2r a tenir una lectui"<.l dE' síntesi sobr8 el c;ue t'.8m on2t acu1:1u2.wnt 
cor,, a PXperiència prÒpia i que in':Brprl?tem d8s de lz perspsctivv de determina

des l¡;:ctures. 

El motiu oel cue sns sr~bla c,ue hem de r0gir-nos pnr u~ :~sdel dife
rent a 1 ~hora de pl.--ontrjar sl (Jessnvclr_paE1Bnt de les activitats de 1 'Ml o del 

Tfi f-s que, des d 'ar:uests squi;:::amc·nts 2fectuem una tascê, de recolzam8nt als 
mestï.'es nitjançnnt la PrE\:-.;:n·dci~ d8 mo::::erials Ue trt"ball G ¡;¡itjançBnt l 'acom

;:enyamGnt, però no ens pos0m p2s en el lloc d¡;:ls ¡;¡estres. 

El ;;ooCel exposat a la p~gina 9 rl.'~spor: al proc8s c;ue cr8iem dssitjable 
;,o_.;e un 'l1Pstre duQUi a la pràctic2. _n la nostra pròpia 2ctivite.t hem de regir

nos ~er un altre node-1 r1ue ens f,prwsti ce rf"colzar aquE=sta .:ràctica considera

Ca ò::;tima. 

!l.llÒ r¡us hauria e: 'e;.11.arcar la pràctica ds 1 'AtJ o E>l TH és el c;uB 8S 

dFsenvolu:,Ja a la phgina 10. 

1-io e:xpli~uem breument: 

Inicisl~ent, els nois i noies venem a 1 ';W/TH a "trobiJ.r-se" ar.1b algun 

2-specte d0l rr:e.di natu::.-al n social e del ¡:::assat de lP ciutet • 

.. ·,r:;uesta cita amb 1 'U·J/Tl-1 no 1 'han decidida p2s ds nois, sinó tü seu 

í.iFstr('l. r-<i hz <.>1 risc, QUE' ja r.en comentat r::n ~:arLJr' dels ¡::.rs:cedents 

que visquin rutinàriament 1 'r·xperiència i c:ue nn d;:pessin 1 'pst adi 

d'ef8ctu~r ristprminades cbssrvacions. 

;:c-.r tal Ce prevenir: e.c¡uest risc, ens pro;-)cr;em d8 plantej:.:r la qaestí6 

a ?studinr "'" forr.1n de problEr.:a a resoldre. 

Com que, norr.:alment, allÒ c;t.:\? hem de fer en r~rimer lloc Ss subrr.inis

trar inforraci6 br.sica, çns ;nopOS8ffi d¡;:; pro,::orcion:s.r ac,uesto infcrrr.a

ci6 Ce. tal maneTa que sigui portcdora df problsmss d 'interpr8t2ci6 i 

c1u8 s8rv<:ixi per a dt'sencr!denor un proc8s d;:: refl8xi6. 
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Aparició d'una temàtica 
da treball 

¡ 
Clarificaci6 

• valorar interès viscut 

• valorar interès real 

~·------ ... -- .. formulació d'hipòtesis -~-----------· 

/ ~ 

' 

,_ 
' 
~ ,_ 

Oescriptiv~s 

• del tot 
. de parts 
. d'aspectes 

• d "entorn 

I Explicat i ves 

• causes 
------ • ubicació en ----- l"espai -------
~---. J.-------

• id. en el 
temps 

• conseqcrèn-
cies 

Preparació material 

• d"emquesta 

• d "observació 

• de registre 

• de comparació 

·----e.-~-:::-_-_- ::;..Lj __ R_e_c_o_l_l_i_d_a_d-;e-d_a_d_e_s __ _¡ 

: ! 
: __ ------1 Ordenació/Elaboració I 

J 
Expressió/Comunicació 

1 
Construcció models in
terpretat iu s 

Da treball 

• camp recerca 
. mostra 

• documentació 
. procediment 

observació 

• id • registre 

Af·.J/TH. fi.odel ds::;criptiu 
rJGl prccés dB recerca Òp-
tim c;u8 ¡::ot r8alitzar un 
çrup-classe. 1985. 
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Inf .. 
1 

¡ 

In f~ 
2 

Inf. 
3 

Inf .. 
4 

Pautes r;ut> estructurin 1 'elabo

ració de les informacions .. 
Pau:es que configurin els per
fils essP-ncials de-l problema 

lO. 

POST:~ E!J CO!";¡j 
-.JREALITi\T ç¡ue els nois es proposant--

---(pf:r[l,:QoiiskL~Ejjr¡~~E]s[j------l- ____ _ 

d'abordar 

Probl 
l 

-f Pi\ UT ES D '(L,\SORACI\1 

P.l P.2 

¡ 
TRE8.C\Ll ['i 

" G.-lUPS 

+ 
-f-POST;~ e:-! CC:d 

••• 

Probl 
i i 

P.N 

A:·!/TH .. :·odsl d'organització dels proce:ssos de trsball a proposar oer part 
;.lf! 1 ';\~J o d81 TH. 1985. 
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2on. Corr.plementàriar:lent a la "informaci6 problemàtica", csl t;us l'M,J/TH fe.

cilitin als nois algun8s pautt'S d '"slaboraci6 per tal c.ue lo infotDaci6 

pres~ntada i els protlemes ~ue planteja siçuin aborduts corr?ctament 
des de ~os ~unts de vista: 

la correcció metcdolÒgica, 
1 'us Ò[1tim de le>s possibilitats ccntingudes sn la inforn~aci6 

:;resE'n:::ada. 

3e>r. Tal com 8S reprE<sflnta el model, la Inforl:',aci6 és 8artida sn blocs 

de <:~ntH'<-1 c-,ue pugui PssE'-t e2.abor;;:dn per diversos grups de nois. Com

plPmE'nt~ri2ment, les pautes d"8laboraci6 són també. subministrades 

en tFlaci6 a cada un Cels blocs d"infcr,Taci6. 

Tot ~leç2t ha de per~etre qu(" aqupsta füse inicial del trsb~ll dp recer

ca 5igui efectuat en grups. 

4rt. (\Cabat E'l treball dels grups, ~s ne.cessari Ce procedir a una posta en 

comú tal que els diversos aspectes treballats per cada un dsls giups 

s 'inte~rin Pn una visi6 general del problema c;us s ~ha presentat a la 

classe. 

Sèq ¡:,có!bada la posta en comú, pot ésser qup s 'esdpvinguin Cu8s msnfls de re

sultats: 

el ¡~robleme plantejat inicialment es considera rssolt de forr.ta 

satisfactòria, 

lc: resoluci6 del problE'ma inicial pl:::mt2ja nous problemes, sus

cP;::tiblE's dE' motivar un abordatg8- d;=l ;;rcbl8ma inicial amb major 

.crufunditat. 

Ln el primer cas, el proc~s és llest. 

:::n el segon cas, Ss possible d'iniciar un altre proc8s en el que hom 

f)artsix del fet c¡u8 EllS nois volen abordar una realitat o detBrminats 

aspectes d'una realitat. 

68. Si 85 produe-ix aquesta derr8rn possibilitat 1 el pr-oc8s e-s recomença amb 

:~lgunt?s vari2nts: ara no es pnrteix pas d'infor¡;¡acions, sinó de proble

ffi8S f:e-rcebuts com a tal~, les paut¡;:-s d 'elaboraci6 no s6n només form8S 

dG processar correctgment una informació, sinó qup s6n tüpÒtBsis des

criptives, interpr8t.:::tives o de trsball qut> cal des8nvolupzr fins a 

verificar-ns la validBsa. 

7?. ;;cebnt el procés -que, <H2 si, pot tenir se.-:~blança amb el mod¡:l expo

sat a la pàgina 9- pot esdevenir-se que la solució sigui satisfactèria 

o c..ue ii7!plic;ui rstornar a 1 'origJ?n dP neus problem8s apareguts 8n e>l 

decurs de la recerca. 
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4. ConseqO~ncies de l'opció metodol~gica adoptada. 

l ''"dopci6 G 'un moCe-1 com el I'Bpre:sentat a la pàgina lO comporta la 
rprnodelació del m;,terial exü;tent ;;ctud:nent a 1 ';;:-J/TH i la preparació de 
nous materials adressats 8s,~ecíficamsnt a fer possible la I'E'cerca. 

F;el que fe al primsr aspe-cte, la posta al dia Ctüs r:1aterials de tr8-
~ r;u:,:: subministren 1 'Af'J/TH, ens proposem e>f8ctunr-ln e 'acord ar;b c:ls cri
tPris segUents: 

1. Fer-la peulatinament, t=-mprant Ge .moment el mate:>riel que tenim imprés i 
limitant-los a c~nt8xtuar-lo diferentment. 

t:'s a dir, les matpixes fitxes e:xist0.nts poCe<n tenir un significat dif8-
rent si s 'er:1prrm en un contl?xt de treball m6s pro¡:: er al definit. 

D .. altra b.ande., pot ~ssc-1: ..:>..:nvpniGnt de pre,-.. arar, B poc a poc, al;;unes 
fitxt"s complementàries que configurin junt amb les ja existe.nts una 
pro¡;osta global de treball mt!s cohersnt amb t?ls ~ro;:::Òsits Gnunciats. 

2. ¡\t.U?S'.::2 trcnsformaci6 -que aquest curs es ;:-e:alitzarà solsament en tres 
o {;uDtre tE:màti:;u8s, ac¡uell8s c,ue són object8 d'ofe-rtes ds recerca als 
m8str8s- tendirà a configurar blocs dP fitxes d acord a:r.b un 8sc¡uema 
gsnèr i e com Bl següe>nt: 

2.1 OossiE>r previ p€'1 mestr8 €'n el qu8 s 'hi p.tesenti €'1 disscmy g8ns
ral de la proposta de treball. 

2.2 Dossier de "plantejar:le-nt del ;;roblema": 

fitxes d'informació general sobre tü tema 
fitxes centrades en 1 "aprofundimemt r::n inforr.acions concret os 
o puntuds que subratllin aspectes particulcr;Jent probl¡;:mDtics 
dp le. realitat qU8 es tracta d'analitzar. 

2.3 Jossi8r ar:1b paut8s c.;ue estructurin 1 'edab:ració dE' la informació 
;:rBss-ntada i cup orit~ntin pn la recftrca de noves infor¡;¡acions. 

2.4 Esqupma pBr a ln postn Pn comú i per a la intc-graci6 de les con
clussions dels diferents grups. 

2.5 Eventualment, pot complet~r-s8 amb: 

• fitxa o fitXE'S de glossari, Uates, conc?~tps ••• 
fitxa o fitx8s quE' plantegin algunFs possibilitats addicionals 
de trebalL 

['el quE' fa al seg0n aspect8, relatiu 2 les ¡:;ro¡:;ost8s do r8cerca i 
1 "oferiment d'un SPr.Jinari e er als mestrps que vulguin assajar-les, ens pr-o-
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posem adoptar els criteris segDents: 

1. les propcst?s de recel:'ca s 'pstructuraran en beS f\ a una organització del 
treball cof"' la qu8 consta al model presentat a la pàgina lO i ('S bzsa
ran en informnci6, Cocur;¡Fntaci6, mat8rials i sug:;;erir.-ents d2 tro-ball 
organitzats com s "acab:s dp descr.i.urs a la pàgina 12. 

2. Per tal de don<H suport als mestres que iniciin c.c;uesta nova via dE' trs.
ball conjuntament 2.nb p}S r8sponsables de td:/TH i per tal ci 'exprimir el 
significat d0 l>"s conclussions c.;ue ens ofereixi 1 'experiència, CI'g<:nit
zarer:~ un sc>min2ri en gru;J redurt c;ue haur~- de •Jisar priorit?.-rü:msnt a 
a~uests obJectius: 

2.1 F2cilitar el trPball dels mestres de~ del punt d~ v!sta t~cnic: 
ciències n~tur2ls, ciències socials. 

2.2 f¡::r 1 ~Gsforç e '"plucidar amb cada un dels ~t-stres el :-roc8cil¡;¡~lnt sm
prat en ?1 treball anb els seus nois i noies: aixb s'orir,ta a po
der dr:::;cobr.ir quino ~s la dinàr.lica d'un proc8s de rFc¡::rcD. 

2.3 Contribuir D securitzar e.n els mo~ents en que, psr reó dels aspec
tes novedosos c;ue pugui prGDentar el treball, ps produ8ixi Pl risc 
1je ïJar;:JlitzDr-se ps ls Cubt8s, 1 'angoi:~.:~: ••. 

3. Lt>s condicions vn ~:ue ha d8 desenvolupar-se el semi:-~ari han d'ésser l8S 
següGnl:s: 

3.1 El se~inari no 6s d'assist?ncia lliure: tots els mestres que vul
guin dur 2 terne els ;:nogrames de recBrca que Bls propose!!~ han 
:l'8ssistir-hi. 

'ixb no cbs te cuf' puguem donG:" suport a altre-s fJL:Oç:,ranes, p2:2Ò sí 
qUP vol?m seguir acur2da~ent el desenvolupament dels ~ue p:oposem 
a::-:b la intpnci6 :J .. assaj2r-los. 

3.2 El seminari s'inicia ~bans de la posta en narxa dels prcgranes de 
rPcercs i comrnça ¡:¡mb la rresr>ntaci6 d~:: 

• 

• 

el mo~el de refer~ncia de la recerca, i ln discussi6 per part 
de tot ~ü grup d'ac¡u8st model, 
la lli3ta dels instruments de recerca i cte trebçll de camp t,UB 
he;;¡ pL'PVist c;u8 haurun d "Ssser utilitzats en cada cas, 
la bi~liografia i la docun8ntaci6 necessàries 

3.3 El se1Ün<"ri e-s d8senvolup<.l s•i.:;,ultànioment als program2s de t8C8rca 
~UP desr.nvo~u~i cada classe. 

3.4 El sr:gui:n¡;ont dp l 'experi8nci.:'. du .a a terme per caCa n:estre s 'efec
túa col.lPctivament amb la contribuci6 de tot el grup. 

3.5 Im:~lediGtam\'!nt de.sprés d<? la cloenda Uels diversos treb¡:-.lls d8 re
C8rca -que Gs ,CJre>-veu psr a dates sinilars- es pr2pararà una 8Xpo
sici6 dE<ls trebnlls duts a te-rme>- complemt=-ntada ar::b una lectura psi
copGd2gÒgica i didàctica d2ls processos rBalitzats per cada un dels 
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grups-classe. 

A~uesta exposici6 serveix a dues finalitats: 

ccnst itutr un estímul ,'JPI.' els nois i noies que participin en els 
projectes, en el SPntit e; u e el fet d'haver de presentar pÚblica-
mt>n t pls treballs els • molt de si ' . seu s e>-xigira ma~..8l.XOS 

presentar al conjunt dt=:ls me>str8s de Girona f;uin?s són les ;:::ssi
bilitats d'aquesta forma de treball. 

S. f'att:•riels i sc;ui¡.Jampnt pn al curs 1985-86 

Invr::ntaric>n t-n ac;uest apartat 81 trebc.ll i/o les adc;uisicions que 
es considera n?cessari ef?ctuar de cara a dotar 1 ',:\~1/TH dels elements mate
ri8ls necessaris. 

5.1 la biblioteca 

La dotaci6 del fons bibliogràfic de l'hN i del TH ha de seguir trt's viss 
co;",plementBries: 

• 1 "'ndquisici6 Ge 18s novetats t¡UE' van <::¡Jareixent al ;nercat i c,u,.., tenen 
inter8s co1:1 a r:1atarial ds, consulta pe.r a n:Jis i m8strss 
12 duplicació o triplicació d'aquells llibres qua són de nolt ús i 
:;ue, sovi:1t -com és e>l cas d8 les guies de camp-, s6n utilitzats 
simultànie.ment 
1 'zdr,uisici6 d 'dçunes ot:r;.s bàsi::::;:u8s e o;;¡, per expmpla, la GeDl;¡rafia 
dels Paisos Catalans o la HL;;tòria >~atural dels p¿¡fsos Catalans. 

U<> criteris de pri<:1ritzaci6 don?n ¡;refe.r8ncia al seguir:18nt de novetats 
eCitorials n.:Jcionals i forñni8s i, par le. re.sta i dins de-l possibl8, 
s'iran fpnt adquisicions en l2s altr@s dues vies. 

Es farà contactt< amb la distribuïdora El Félnal ;-,ue j)srmat de fer adqui
sicions a altre.s ;:¡a.tsos. 

L 'orQenitzaciÓ d? la bibliotfca es farà de la st:n;;a'snt mDnera: 

és obr:rte da 12 a 2, de dim<Jts a divendrE's, 
no as fa prlstec da llibres si no ~s molt excfpcionalment, 
s 'intentarà de proposar a 1 '"Escola de r1:estrss si 1'1i ha alu,llnss inte
ressats en fitxar tem2-ticament -i pPr p2titas u;,itats de contingut
els llibres em 8Xistència. 

5~2 El fons de diapositives 

L'úB ds petits recursos audiovisuals, com ara muntatges breus o sèries 
de, molt poques diapositives sobre un tema, e:s r::svela molt eficaç. 

Els preus de.ls rotllos da diapositives a partir de gener del 86 baixa
rà se-nsibll?i:J&nt, el que permet de plantejar-se un equi¡.ament de baix 
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cost. 

De forma i~medi3ta s'han de preparar sèries sobrP els t~mes següents: 

f:~Prcagirona 

Incine.rudora 
Catalunya 1 'any 1.000 
La prehistòria (el musau no disposa
r~ aquest any de la sala) i el 
Puig d'en Roca. 

Es duplicaran lss sèri8s de diapositives quE' es ¡:;restin habitualment a 
l<>s escole-s, excppte m~uelles qus s6n part de muntatgss con¡;;rcialitzats, 
ja quP, cas d'8sssr n8cessari, és menys cost6s de co;nprar to~ Gl muntat 
ge que no pas duplicar-lo. 

El préstec de diapositives es ~PQirà pels criteris següents: 

• 

• 

han de demanar-se amb antel.lzció 
el t.'lestre qu8 les demani podrà disposar-na durant 3 di8s, 
el ffi8stre ha de r8collir i tornar las diapositives (no se "ls hi por
taran a l'e.scola), 
Pl r:1estre signar~ un protocol c01lf-'I'Dnetsnt-s8 a torn<-:i.' ]_"'' r:.:.apositi
VP-s om bonê's condicions o a ;:bonar-ne l .. -import. 

5.3 P6sters i cartells 

Especialmpnt sn 1 '2m bit del m?di ambiEmt E>xisteix un bon nor.Jbl"8 de p6s
tprs i cartells amb finalitats did2ctiqU8S. 

Disposem en al!UElst moment dels ct.nrsspon8nts al prograna ;-. í\8 (ur:ESCO) 
i zls scosist8m8s dBl [ontseny • 

. '·· bre-u terr;1ini hauriF.m d'aconsp_guir una fotogra.~ia aè.ria d8 la Vall de 
3ant üaniel. 

Ar;u8nts docum8nts poden ~sser molt útils si ElS prPSt8n a les escolss, 
però 8s necessari de donnr-los consistència i protegir-los. 

_e; 'pstundinrñ la millor ¡;¡anera d 'enfust¡.;r i envBrnissar o plastificar 
aqussts cartells per tal dt> frn·-ne possibls el préstec. 

5.4 Col.leccions 

,¡ poc a poc, i a IT18sura que; els treballs dl:' rs.cerca descrits als apar
tats 3 i 4 vagin consolidant-se, 8S pr8pararan col.leccions de 8Dstrss 
o d;objectes que permetin els nois de treballar amb substituts o amb 
indicis dels éssers vius. 

¡.:ens8m en col.leccions de 

• full8s pre~sades 
excrer:1ents 
e~prempt8S 

plom ss 
• 

eines reproduïdes a escala 
plànols 
fotos tamany fitxa 
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i\ix1' corn en reculls dE?< fotos/fitxa que permetin d 'e:nplaçar repr8senta
cions dels animals sobre mapes d'ecOsistemes estudiats. 

5.5 Casuetes 

LiJ possibilitat que algun o alguns profsssors dB 1 'Escola de Belles 
f1rts disposin d'unes horss, p8rmet de pensar la possibilitat d'arribar 
a tenir algunes maquetes. 

Pensem E'n 18s següents: 

la vall de 3t. Oaniel 
el terme municip~l de Girona 
Girona 8n diferents moments: Puig d'tm :laca, època romana, any 
1.000, any 1.400, actual 
les fases de la construcció de la catedral 
masos de les comarqu~s de Girona 
Empúri8s: els vt>stigis o...:tuals, l'pstat que PS suposa de la 
casa habitada, 
la Cov2 dP Lazaret: EÜs vestigis trobats, 1 'habitacle que es 
suposa qua hi havia. 

f'.Jo e.s tracta Co, grans maquetrs, si:-16 dF ~cc-tites re¡:;rsse-:ntacions de 
40x40 fins a lOOxlOO cm. COQ a màxiQ. 

5.6 Plànols 

De cara a representar les observacions efpctuades en un ecJsistema ds
trcrminat, s 'ha decidit d "enorG.r plànols grzns c:ue 2l repr8sentin i d8 
proce.dlr a 12 representaci6 de les troballBs '2l'-~lac.2nt al da:Junt dpl 
mapa fitxes t;U!." rFprpspntin diverses ?s¡:;e,cies vpgetals o animals. 

Això farè nt~Cf!SSari disposar d'un joc de pl2nols d8 la vall de st. 
Daniel convenientmE>nt pr.pparats sobre uns fusta i protegits amb plàs
tic que puguin fer-se servir a la r.~anera d'un tauler de joc. 

6~ ()¡¡::osicions 

PFr al present curs s "han prsvist duf!s exposicions. 

la prinera, en base a matBri2.l C!i'dit psl Serv¡;:,f de f:',!:>di Ambisnt de 
la Diputació dA Sarce.lona, ha d "organitzar-se 2t sn8nt al segllent: 

lt's dimt<nsions d8ls plafons fan n8cess?.:ria la Sala Vincrdell i r:¡oig 
els murs de la sala hauran de suplo>nsntar-s8 a;nb dos murals de fusta 
Uels que dispos8m a 1 'Ajuntam~?nt 
les d?spsses ~us s 'originaran seran ac;upstes: 

el transport d?ls plafons de>s dP ::arcelona fins a Girona 
(no liJ tornada} 

les fitxes de trebnll qu8 PS pr8p3rin 
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La s~gona exposici6, amb data a concretar, I'Fcollirà Bls resultats 
obtinguts en els programes de recerca desenvolupats d"acord smb el c¡ue s'ex
plica als apartats 3 i 4. 

Els' tPmt':o dE' recf!rca proposat s6n: tü bosc, e:tl riu, el barri. 
Lf'S despesps d "aquest, 8Xposíci6 seran les petites d 'infraestructu

ra r;uE' 3Ón habitu;:üs en altres exposicions c:::>m la ::.ostra dE' J-lDstica. 


