ELS NOSTRES EX
Carles Moya
Argüello

Mestre d’Educació
Primària amb menció en Atenció a la
diversitat i educació inclusiva.

llegiu-ne més

EL COOPERATIVISME

Una
cooperativa
és
un
tipus
d’organització de l’activitat humana
que es pot aplicar en tots els àmbits: en
l’activitat productiva, en l’habitatge, en
el consum i també en l’ensenyament.
A Catalunya, les escoles cooperatives
constitueixen una línia pedagògica
consolidada, que incorpora la cooperació en els seus valors i en la seva pràctica. La nostra escola en forma part.
A finals dels anys setanta del segle passat, una quantitat considerable de mares, pares i mestres van posar en marxa
projectes educatius cooperatius, que
avui han esdevingut una peça fonamental d’una escola catalana, laica i
participativa que en aquells moments
estava per fer. La decisió dels mestres
de la nostra escola d’organitzar-se com
a cooperativa també sorgí en aquell
moment.

tornaveu@escolaelcim.cat

Des dels seus inicis, la nostra escola es
va incorporar a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya,
que en l’actualitat està integrada per
un conjunt de 40 escoles que s’estenen
per tot el territori tot aplicant un model
educatiu en el qual els alumnes assoleixen
una preparació personal òptima per
mitjà dels valors de la cooperació que
mestres, professors i famílies entenem
com a indispensable per encarar els
reptes que els esperen.
L’assoliment
dels objectius
pedagògics
de l’Escola el
Cim es basa
en la diversificació de les
estratègies didàctiques i metodològiques, la coordinació del professorat, el desenvolupament de les capacitats individuals i les
competències bàsiques, l’atenció a la
diversitat, l’aplicació de diferents estratègies d’avaluació, l’acció tutorial i
l’orientació a l’alumnat, la col·laboració
amb la família i el treball conjunt amb
altres
escoles
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EL FIL VERMELL I ALTRES CONTES

s

El fil vermell i altres contes és un recull de setze relats escrits
per pares de l’escola.
Tot aquest projecte va començar, sense saber-ho, la primavera del 2009. Des del 2006 els pares de El Cim podien participar en el Certamen Literari que l’escola i l’AMPA organitzen
per Sant Jordi. Amb l’objectiu de fomentar la participació i
oferir una activitat més als pares, des de la Junta de l’AMPA
va semblar interesant posar en marxar un curs de contes.
Després d’un primer contacte amb professorat de l’escola,
l’encàrrec va recaure en Josep Gòrriz, professor d’ESO d’un
institut de Terrassa i escriptor.
En aquella primera edició ens vam inscriure vuit persones i
la primera sessió la vam començar el cinc de març del 2009.
Després, any rera any, els cursos han continuat, amb el suport
de l’AMPA i la col•laboració de l’escola, fins enguany en que celebrem la sisena
edició. La metodologia de treball es la que es segueix a l’Aula de lletres, fundada el
1993 per Mercè Company, de la que en va formar part, anys més tard, Josep Gòrriz.
La seva filosofia és que, com la música, pintura, escultura, l’escriptura també es pot
ensenyar/aprendre. A partir d’una primera idea, l’autor desenvolupa una història,
la primera versió, que es analitzada per tots els participants i el professor. Dels comentaris que s’en deriven sorgeixen noves idees que ens porten a pensar, refer fragments, canviar idees, en definitiva a escriure una segona versió, i així fins a la última.
El resultat és un conte compacte, treballat i que ens agrada llegir un i un altre cop.
Durant les set sessions de durada dels curs, a part d’aquest treball, el Josep ens porta
relats d’autors coneguts, dels seus alumnes, paràgrafs de llibres, que ens serveixen
per il•lustrar les sessions i ens fa entrar més en la nostra història. La última versió es
presenta al Certamen de Sant Jordi de l’escola, és l’ultim acte del curs.
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EXTREBALLS
L’ any 2005, la celebració de L’Any del Llibre i la Lectura va centrar els treballs
literaris de la nostra escola. I vam dedicar els nostres esforços a retratar aquells
personatges de llibres que ens permeten viatjar, descobrir, sentir emocions, trobar
companyia, córrer aventures... Si els voleu recordar, cliqueu aquí.

ENTREVISTEM JOSEP MARIA LÓPEZ FUMAT

s

Josep
Maria Si a tot això hi sumem el valor democràtic
López Fumat de com hem d’organitzar-nos i quina
és el coordi- relació han de tenir les persones entre
nador general si, com és la presa de dicisions, el sentide la Institució ment de pertanyer a un grup, lluitar per
M o n t s e r r a t , una cosa que es teva, entendreu que el
una
escola cooperativisme és una fòrmula que ens
cooperativa permet portar-ho a terme en el món eddel barceloní ucatiu.
barri de Sants, i és el president de la Federació de Cooperatives d’ensenyament Què creu que es podria millorar en el
de Catalunya, que agrupa les escoles nostre sistema educatiu?
cooperatives com ara la nostra. Amb ell, Moltes coses. Tot i que encara es necesparlem de cooperativisme i escola.
sitarà un temps. L’horari escolar no hauria de ser tan rígid, han de sortir noves
Per què es dedica a ensenyar?
formes d’organitzar-se. El treball interdiciFa 34 anys que em dedico al món ed- plinari per evitar currículums i continguts
ucatiu. Vaig entrar a l’escola Institució que es repeteixen i molts cops no tenen
Montserrat el curs 1976. Per vàries raons:
sentit. Aprenentatge cooperatiu donant
La primera raó és geogràfica. Jo sóc de molta importància al treball en equip.
Lleida i en aquesta ciutat només es po- Augmentar les hores de música i plàstidia estudiar magisteri o tres cursos de ca. Fomentar les feines de recerca i exdret, la resta s’havia de fer a Barcelona perimentació, i treballar més el valor de
amb totes les despeses que suposava. l’opinió pròpia i la pressa de decisions.
Ja veieu, les coses han canviat molt des
de llavors, avui en dia a Lleida es poden Està satisfet del seu treball? Com és amb
estudiar quasi totes les carreres, hi ha més els seus alumnes?
ajudes i no tantes limitacions.
Durant tots els anys que vaig estar de
La segona raó és vocacional. Sempre tutor, molt, molt satisfet. Podia explicar,
m’ha agradat ensenyar i entendre com ensenyar i aprendre conjuntament amb
funcionen les coses o per què passen.
el meus alumnes. M’agradava fer de
La tercera raó és idealista. L’oportunitat mestre. Sóc una persona oberta, propde portar endavant un projecte per mil- era, faig fàcil arribar a mi, amable, eslorar el sistema educatiu, fruit de les teves colto i intento ajudar sempre que sigui
idees i de l’experiència educativa i que possible. Els meus alumnes em coneixem
poguessin arribar a estudiar el màxim com Txussa, perquè un dia, una promonúmero de nens i nenes possibles en la ció em va posar aquest nom i totes les
llengua que parlaven al carrer.
que han vingut després m’han continuat
dient així. També diuen que poso molts
Què és una escola cooperativa?
deures i treballs, però sempre ho acaLa meva escola ideal és aquella que ben fent amb bona cara. Sóc profe de
desenvolupa totes le nostres capacitats matemàtiques i al principi els sobta que
intel·lectuals amb una formació humana, els controls tinguin un apartat de teoria,
plena de valors i principis ètics, que ens un de raonament i un altre d’operativa.
fan crèixer com a persona en un ambient d’igualtat i una projecció solidària Creu que la tecnologia eliminarà els llidel món. I tot aquests valors estan dins bres en l’àmbit escolar?
del món cooperatiu, doncs per què no Crec que sí. El llibre serà un punt de referuna escola cooperativa?
ència, de consulta. Avui tot està a inter-

net. Haurem d’aprendre a ser rigorosos
i constrastar que la informació sigui correcta. La xarxa propiciarà treballar el
mateix contingut en àrees diferents, i així
podrem tenir una visió globlal del tema.
La manera d’aprendre canviarà, i
l’ordinador, la tauleta i inclús el mòbil et
portaran la informació a l’instant i això
facilitarà l’aprenentatge. Els llibres són
productes del segle XX, i ara som al segle
XXI.
Microsoft o Apple? Per què?
Apple, de tota la vida. A part del primer
ordinador que era un PC, la resta han
estat sempre Apple. Tenia un sistema
de carpetes i uns programes que eren
molt intuitius, fàcils de fer anar i et permetien pensar únicament en allò que
volies fer. Amb Microsoft, a més, havies
de pensar com fer-ho. Una llista inacabable d’ordres que et feien perdre el nord
d’allò que volies aconseguir. La història
em dóna la raó, ja que Microsoft ha anat
variant a maneres de fer d’Apple. Com
organitzar l’escriptori, guardar la informació, les conexions a internet i al wifi,
tot més fàcil i senzill. La prova la tenim en
què l’Ipod, l‘Iphone i l’Ipad són Apple
i els altres s’apunten al carro. A l’escola
on estic, per aquestes raons només tenim
ordinadors Apple.
Quins són els avantatges de treballar en
una
escola
cooperativa?
Molts. Primer
treballes per
tu, per tant ets
el primer interessat que les
coses es facin
bé i surtin bé.
En segon lloc
el treball en equip és fonamental per posar-nos d’acord en les coses que volem
fer. Decidim tots conjuntament què és
el més important per a l’escola a nivell
econòmic i pedagògic, compartim un
mateix ideari de vida, som democràtics:
una persona un vot, decidim les prioritats
en cada moment. I ens obliga a tots a
estar a les verdes i a les madures, per a
les coses bones i les coses dolentes.

Què aporta una escola cooperativa als
seus alumnes?
A més a més del que aporten moltes
escoles sense ser cooperativa, és a dir:
coneixements, relacions humanes, aprenentatge, valors de vida,
m’atreveria a dir que una escola cooperativa ens ha de deixar una visió del
món
diferent, basada
en
l’ajuda
mútua, en la
cooperació
i en la solidaritat, això
ha de deixar
petjada en
el nostre cor.
També des del punt de vista disciplinari,
som escoles que creiem en la teoria
d’assaig i error, les persones tenim el dret
a equivocar-nos i el deure d’aprendre
de les nostres equivocacions. Els nostres
alumnes s’han de sentir estimats, valorats
i respectats, i per sobre de totes les coses
primer seran persones i després estudiants. Hem de potenciar l’empreneduria i
les regles que regeixen una cooperativa,
com una alternativa d’organització social diferent al mano i ordeno. Els nostres
alumnes han de ser responsables, han
de tenir il·lusió per fer coses i han de saber esforçar-se per aconseguir-ho
Creu que les escoles cooperatives són
interessants per més raons a part de
l’educació?
Actualment hi ha cooperatives en tots els
àmbits del món laboral: educació, arts
gràfiques motors, agricultura, alimentació, oficis del mar, serveis, festes...
Per tant, sí, són interessants. Un grup de
persones decideixen lliurement associarse per aconseguir una fita, un treball, uns
objectius de forma cooperatitzada, això
és bonic. Una manera d’aconseguir feina o de fer coses que sols no podríem fer
mai. Quatre ulls veuen millor que dos. Hi
ha un proverbi africà que resumeix molt
bé això: “Si vols anar ràpid ves sol, però si
vols arribar lluny ves acompanyat.”
Alumnes de 3r d’ESO

