
Hem anat a trobar la professora
Anna Berga al seu despatx de les
E s c o l e s  U n i v e r s i t à r i e s
d’Educació Social i Treball
Social Pere Tarrés. És l’hora de
dinar, i a l’edifici del carrer
Santaló s’hi respira la calma de les tardes dels divendres,
amb els estudiants de camí cap a casa. Ens rep amb molta
cordialitat. Anna Berga és experta en temes d’adolescència
i joventut, i ha publicat diversos treballs sobre l’exclusió
social en aquests trams d’edat, i també estudis de gènere. És
mare d’un nen que aviat farà dos anys.

Darrerament hem sentit a parlar molt de l’assetjament
escolar o bullying, generalment com un fenomen propi de
l’adolescència. Ens podries explicar en què consisteix, i si
es tracta d’un fenomen sols d’aquesta edat?
AB. Normalment se situa el bullying a l’adolescència, tot i
que és un error. Està demostrat que des de la primària els
casos de bullying ja hi són presents: no és pas un fenomen
únic de l’adolescència, tot i que és en l’adolescència que
trobem més factors de conflictivitat, propis de les dinàmiques
de l’adolescent,  i el poden fer més visible.

El bullying és un terme anglès per definir el que en català
hauríem de denominar assetjament entre iguals: és un tipus
de conflicte entre iguals, entre nois i noies d’aproximadament
la mateixa edat, que es caracteritza perquè una persona amb
el paper d’assetjador aplica sistemàticament i de manera
continuada un tipus de violència, que podríem anomenar
violència invisible o indirecta, a un company, amenaçant-lo,
assetjant-lo i fent-li la vida impossible. És important recalcar
la característica “entre iguals”, perquè coneixem un altre tipus
de fenomen, el mobbing, en el context de l’empresa, que té
molts elements comuns.

Què vol dir que la violència és invisible: que no es veu? I
com es dóna, a nivell de grup?
AB. El bullying és un fenomen que, com a tal, almenys a
nivell d’Estat, se’n parla des de fa un parell d’anys. Això fa
que diguem que és un fenomen nou i que ens alarmem: van
sortint casos a tota mena d’escoles i ens preocupem, i és lògica
aquesta preocupació per part de professors i pares. Però el
bullying no és un fenomen nou, ha existit des de sempre. El
que és nou és que l’identifiquem com a problema, que hagi
passat a ser visible i que comenci a haver-hi un compromís
per intervenir-hi amb l’objectiu d’evitar que es produeixi.

Posar malnoms als companys, amagar-los objectes, o
deixar-los missatges seria bullying? Què és bullying i què
no ho és?
AB. El que no hauríem de fer és passar de la realitat invisible
a la magnificació del problema fins al punt que creï més
alarma social del que és.  No tot és bullying: no ho són els
comportaments puntuals, i sí que ho són els assetjaments
continuats en el temps i sistemàtics. No em refereixo a un
insult, o a un conflicte puntual —que també cal mediar—,
sinó a una acció reiterada i continuada en el temps amb un
protagonista, l’assetjador —envoltat sempre d’un cercle de
nanos més o menys còmplices, que l’ajuden i que li permeten
aquests comportaments—; una víctima; i una majoria
silenciosa, amb la qual també cal treballar, perquè són aquells
nanos que més o menys ho veuen però que no gosen explicar-
ho al professor, ni tampoc defensar el company assetjat, perquè
ser espieta no està ben vist, i podrien quedar malament davant
del líder, i s’estimen més passar desapercebuts.

O sigui que no és una qüestió sols entre assetjador i assetjat,
sinó que hi inclous més personatges, com ara la camarilla
o els espectadors. I si, qui més qui menys, tothom està
assabentat del que passa, com podem mestres i pares
detectar-ho?
AB. De fet, només el fet de començar a parlar-ne, d’entendre
que aquest és un fenomen que està present a les nostres aules
—i que hi ha estat present des de fa molts anys— , ja és un
primer pas, ja que és una manera d’educar la mirada. No pot
ser que sols tinguem educada la mirada per tallar conflictes

Quan, a principis d’aquest any, discutíem quina mena
de butlletí volíem —i podíem— fer, vam arribar a unes
quantes conclusions: havia de servir per a promoure el
contacte entre pares, mares i escola (per tant, havia de
ser un mitjà de tothom i obert a tothom); havia d’informar
amb rigor i amb criteri (calia establir una línia editorial,
i ser-hi coherents); havia de ser llegidor i econòmicament
viable (sense concessions a formats innecessaris, però
amb imaginació); i, en la mesura del possible, havia de
ser útil, fins i tot temps després que cada número fos
publicat.

Ara que tenim el tercer número al carrer (i amb el quart
a punt d’entrar al forn), si girem el cap enrere veurem
que Déu-n’hi-do, del que hem aconseguit gràcies a
l’esforç de tots: entrevistes a fons on es tracten qüestions
que ens afecten i importen com a pares i mares de
l’escola (el projecte de llengües, el consumisme,
l’assetjament); tribunes obertes, signades sempre pares
i mares diferents; espais per a la divulgació de les
activitats de les comissions de l’AMPA, espais per als
mestres, tries acurades de llibres, espectacles, sortides,
enquestes...

Tot i que, francament, el que més ens esperona són les
possibilitats que tenim per endavant, i  l’adhesió i la
col·laboració de tants de vosaltres! Bona entrada d’any
per a tothom, i fins al proper AMPAPA’T!

.-LR

Per Mercè Escuer

L'Auditori           CONCERTS EN FAMÍLIA
Lepant, 150  Tel:932479300

• Wimoweh
Dimecres 28/12/2005 10.30 12.30
Dijous                29/12/2005 10.30 12.30
Divendres 30/12/2005 12.30

• Percussions
Dissabte       21/01/2006 10.30  12.30 17.30
Diumenge   22/01/2006 10.30 12.30 17.30

• So de corda
Dissabte           28/01/2006 12.30

• Metal·lics
Dissabte        18/02/2006 12.30

• Els colors del metall
Dissabte        11/03/2006 10.30 12.30
Diumenge    12/03/2006 16.30 18.30
Dissabte        18/03/2006 10.30 12.30

• Els sons de la terra
Dissabte        1/04/2006 12.30
Ciència-ficció
Dissabte        29/04/06 10.30 12.30
Diumenge        30/04/06 12.30

nens fins a 14 anys: 5 ¤  adults: 9,5¤        www.auditori.org

Petit Liceu / Auditori de Cornellà
c/Albert Einstein 51 Cornellà de Llobregat  Tel: 934859900

• Hansel i Gretel
Dissabte 14/01/2006 12.00 18.00
Diumenge 15/01/2006 12.00
Dissabte 21/01/2006 12.00 18.00
Diumenge 22/01/2006 12.00

• La petita flauta màgica
Tots els dissabtes i diumenges del 29 gener al 19 febrer del 
2006 a les 12.00h

• El superbarber de Sevilla
Dissabte 25/02/2006 12.00 18.00
Diumenge 26/02/2006 12.00 18.00

preu 10¤                                                 www.liceubarcelona.com

Espai Liceu
La Rambla, 51-59

• La petita guineu astuta: preu 2 ¤
Diumenge 05/02/2006 12.00
Diumenge 12/02/2006 12.00
Diumenge 19/02/2006 12.00
Diumenge 26/02/2006 12.00

• Somiant el carnaval dels animals: preu 10 ¤
Dissabte 18/03/2006 10.45 12.45
Dissabte 25/03/2006 10.45 12.45
Diumenge 26/03/2006 10.15 11.30

Guasch Teatre
Aragó 140 Telf: 934513462
Dissabtes a les 12.30 i 18.00 i diumenges a les 12.30 i 17.30

Desembre 2005 Vet-ho aquí uns pastorets
Gener 2006 El sastre valent
Febrer 2006 Said i la princesa del llac
Març 2006 En Patufet
Abril 2006 Sant Jordi i el drac. La llegenda

Preu 7¤                                                               www.guaschteatre.com

SAT / Sant Andreu Teatre
c/Neopàtria, 54 08030 Barcelona

amb la participació dels alumnes de Lazzigags Aula de Teatre
de 5è i 6è de Primària de l'escola Vila Olímpica

• Pippi Langstrump
Dissabtes 24/12/05, 31/12/05 i 7/1/06 17.30
Dilluns 26/12/05 18.30
Diumenge 1/1/06 18.30
Dimarts 27/12/05 a divendres 30/12/05 18.00
Diumenge 8/1/06 12.00

Preu: 8 ¤                                                      www.bcn.es/santandreuteatre

Hi havia una vegada .....
Quin poder tenen quatre paraules!

Són inici ...
de captació d’atenció,
d’estímul,
de mirada intensa,
de magnetisme...

que ens porta ...
a fer volar la fantasia,
a posar en marxa la imaginació,
a enriquir la llengua,
a treballar el raonament,
a situar-nos en el temps i en l’espai,
a crear empatia amb els personatges,
a consolidar la pròpia identitat,
a viure noves experiències, aventures, i ....
a compartir emocions i sentiments amb els altres.

El conte encisa i és una eina que fa participar tant l’adult com
l’infant d’un bagatge antic i transmissor de costums i cultures.

Cent nens i nenes de cicle Infantil escolten un conte en què
els protagonistes són els animalets del nom de les seves classes,
els que ells han triat.

Si expliqueu contes als infants els ajudareu i acompanyareu
en el seu desenvolupament i també reforçareu els vostres
vincles.

... i conte contat, ja s’ha acabat.

per Antònia Payà. Mestra de P4B

a Anna Berga
Per Victòria Fernández Ontiveros. Mare de Núria i Francesc
(6è i 4rt, respectivament)
Fotografies d’Elisabet Blancas

“Pares i mestres
hem d’educar-nos
la mirada”



EM PREGUNTO... COM DEU FUNCIONAR TOT AIXÒ?
Per Joan Altés. Pare del Joanic, Aina i Mel·lina Altés (5è B,
4t B i 2n A, respectivament)

Un matí qualsevol, d’aquells que ni
tan sols necessites el despertador,
et lleves i comences la rutina diària.
Higiene personal, esmorzar ràpid,
col.legi per als més petits i,
finalment, comença el treball fora
de casa per als pares i mares.

Qui es deu haver inventat els horaris
escolars? L’entrada al matí a l’escola
és molt diversa. Si no hi ha més
remei, Acollida, una estona abans

de les nou. Potser els pot acompanyar algun monitor, una
veïna o un conegut. Potser un cangur. Els més afortunats, amb
la mama o amb el papa.
El col·legi funciona. Un Projecte de Llengües interessant, un
professorat il·lusionat, més projectes docents, un munt de
treball fet i més per fer-ne. Bé.

Qui es deu haver inventat els horaris escolars? A l’hora de
menjar, un servei adequat. Mengen al col·legi. També juguen
i es diverteixen. Els més grans, una estona de biblioteca. Un
bon nombre de monitors i professionals col·laboren en aquesta
tasca. Els més petits es lleven tranquil·lament de la seva
migdiada, amb la col·laboració de l’alumnat de 6è (dormien
tots junts com uns angelets!).
Més formació. Una mica d’anglès, matemàtiques, català, i
també castellà. Els estudiants universitaris fent les seves
pràctiques, col.laborant amb la supervisió del professorat i de
Direcció. La classe de música amb els seus instruments i la
d’educació física al gimnàs. Molt bé.

Qui es deu haver inventat els horaris escolars? S’acaba la
jornada al col.legi i comencen les extraescolars. No cal tenir
molta imaginació per entendre de què es tracta: fora de l’horari
escolar. La demanda, entre alta i molt alta (potser es tracta
d’una necessitat?). L’oferta, àmplia i variada, encara que no
satisfà mai a tothom. L’horari ha de permetre a la mama i al
papa acabar el seu treball fora de casa. Als nens els agraden
les activitats diverses, tot i que, com que acaben tard, a alguns
ja se’ls nota un cert cansament.

Adéu! Fins demà!

És curiós. Em pregunto... com deu funcionar tot això? Totes
aquestes famílies deixen cada dia els seus fills a l’escola i
se’n van tranquil·lament? Deu ser realment complicat fer que
una escola com aquesta funcioni...
És evident que el sistema educatiu està consolidat i, encara
que sempre es pot i s’ha de millorar, funciona. Qui ho porta
a terme és la Direcció de l’escola, el professorat, els monitors,
els especialistes, els estudiants en pràctiques, etc. Bona part
en nòmina del Departament d’Educació, d’altra, en nòmina
d’empreses de serveis especialitzades.
Ah! I els pares hi tenim molt a dir. Eleccions al Consell
Escolar, eleccions a l’AMPA, les Comissions, les enquestes
de satisfacció de les extraescolars, l’Assemblea, les festes i
celebracions anuals, la bústia de suggeriments, etc., necessiten
de la participació de tots i cadascun de nosaltres.

És clar que també podríem externalitzar (subcontractar una
empresa especialitzada) l’AMPA, no? No, clar que no. Encara
que la societat actual ens exigeix massa i els serveis segueixen
estant a l’alça, millor que exercim de pares amb els nostres
mateixos fills i que participem en allò que els afecta de forma
directa tantes hores de la seva existència.

•  Ho vull ara!  BAUM, Heike - Ediciones Oniro. Barcelona, 2002.
Davant d’una frustració, el nen necessita un equilibri psíquic i emocional. Però, en alguns moments, el que més bé li anirà
serà que el deixem tranquil. Li hem d’ajudar a canalitzar els seus sentiments; de vegades, amb el plor. Cal una actitud
serena per part dels adults. Normes bàsiques indispensables, però amb la màxima llibertat possible.

• ¿Está la abuelita en el cielo? BAUM, Heike - Ediciones Oniro. Barcelona, 2003.
La vida és plena de comiats, també durant la infantesa. La mort no ha de ser un tabú, cal que els infants en vegin els
aspectes positius. Aquest llibre ens dóna recursos per a ajudar-los a afrontar-la fins als tres anys, entre els quatre i els
cinc, i a partir dels sis.

• La madre imperfecta VILLALUENGA, Yolanda G. - Gavà, 2001.
De mares perfectes no n’hi ha. No cal la perfecció per a ser una bona mare. Aquesta és la realitat. ‘La madre imperfecta’
és una invitació a acceptar-se amb les pròpies contradiccions. Que, tal com es diu al pròleg, cal reivindicar el nostre dret
(i potser el nostre deure) a equivocar-nos com a pares.

• Espais naturals prop de Barcelona Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona - Barcelona, 2005.
El títol no enganya: sembla mentida que tinguem tanta bellesa natural prop de la metròpoli. Molt útil per dur-lo a la
motxilla durant la caminada. Hi ha un mapa de cada parc de la Diputació. I quines fotos!  Li han tret a la natura la millor
cara. El trobareu preferentment a les biblioteques.
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com el fet de pegar-se, o l’amenaça física ostentosa, i que les
altres coses les deixem de banda. Crec que ha d’haver-hi una
cultura de centre que entengui que hi cal un protocol que ens
impliqui a tots, i que entengui que els nanos estan al centre,
i no només a l’aula. Perquè davant del professor sovint això
no passa, sinó que té lloc en espais que queden una miqueta
fora de control de tothom. Cal que ens eduquem la mirada,
cal entendre que tots els espais són educatius, i que hi hagi
alguna mena de protocol per educar la convivència en tot el
centre.

I els pares, com podem detectar si els nostres fills estan
implicats en algun dels papers que abans comentaves?
AB. Els pares poden actuar en positiu enfront d’aquest tipus
de conductes, sobretot estant-hi  presents i escoltant molt els
nanos. Perquè és molt difícil que els nanos expliquin exactament
el que està passant a l’aula, i a vegades els conflictes queden
camuflats en comentaris aparentment sense importància. Si
els pares presten atenció a aquests elements de convivència
segurament serà més fàcil que puguin detectar aquests casos
i facilitar les relacions.

Per què creus que un nano d’una escola de primària pot
esdevenir un assetjador?
AB. Això realment ens sobta, perquè és difícil d’entendre que
un nen pugui arribar a desenvolupar aquestes conductes que
poden tenir unes conseqüències tan perjudicials. Hi ha dos
aspectes principals: en primer lloc, en el cas del bullying s’ha
de treballar tant (o més) amb la víctima com amb l’assetjador.
Perquè són infants, són adolescents, i aleshores s’ha de treballar
educativament amb tots dos: no es pot victimitzar la víctima,
però tampoc no es pot convertir l’assetjador en un cas perdut.
Dir que és una persona dolenta per naturalesa, i deixar-lo
estar, seria un error. Cal un treball educatiu bàsic amb els
nanos assetjadors. Aquesta és la primera circumstància a tenir
en compte.

L’altre element és que, encara que sembli impossible, moltes
vegades els nanos assetjadors no s’adonen del que estan fent.
Per això és important treballar habilitats socials, la capacitat
d’empatia, saber-se posar en la pell de l’altre i saber viure els
sentiments i el patiment de l’altra persona, arribar a pensar

(El text complet de l’entrevista es pot trobar a l’espai de l’AMPA,
secció AMPAPA’t, de www.vilaolimpica.org)

Si voleu veure els resultats de l’enquesta amb més detall, consulteu
l’espai de l’AMPA de www.vilaolimpica.org. Gràcies a tots per
ajudar-nos a fer un millor AMPAPA’t!

Quina és la teva valoració general del butlletí AMPAPA’t?

Per Agustí Clua
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A l’Escola, des de fa anys, col·laborem amb les diferents
universitats de Barcelona en la formació dels mestres en
pràctiques. Cada curs tenim estudiants de magisteri de la UAB
(Universitat Autònoma de Barcelona), de la UB (Universitat
de Barcelona) i de la Universitat Ramon Llull.
És una col·laboració important perquè a fer de mestre, igual
que en altres professions, se n’aprèn fent-ne, estant en contacte
amb la realitat de l’aula, veient com són i com reaccionen els
nens i les nenes,  entenent què vol dir estar davant d’un grup
i estar-hi tranquil. Les pràctiques ofereixen la possibilitat
d'observar com poder ensenyar, acompanyar els nens i nenes
en els aprenentatges, ajudant-los a ser ells, a tenir confiança
en ells mateixos, a créixer. Estudiar per ser mestre comporta
tenir una sòlida formació teòrica en psicopedagogia i en les
diverses àrees del coneixement, i fer unes bones pràctiques.
L'Escola acull estudiants de les diferents especialitats,
d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Llengua
Estrangera, de Música, d'Educació Física, d'Educació Especial;
tanmateix la majoria són de Llengua Estrangera, d'acord amb
el Projecte Integrat de Llengües.

Aquest curs, a més dels estudiants catalans, hem tingut també
estudiants britànics, austríacs i holandesos. Aquests estudiants
fan el mateix que els catalans a les aules. Els programes
Erasmus de la Unió Europea faciliten aquests intercanvis, i

Per Enric Aparici

així, estudiants catalans poden conèixer el funcionament
d’escoles d’altres països de la Unió i estudiants de la Unió
poden conèixer la realitat de les nostres escoles.
Els quatre estudiants britànics que han vingut ja són mestres,
estan fent un postgrau de llengua estrangera, d’espanyol. A
aquests estudiants els interessava veure com s'aprèn el castellà
a l’Escola i participar en aquestes activitats. Han participat a
les classes d’anglès, cosa que anava bé per als nostres alumnes
i a ells també els interessava, ja que han pogut observar com
s'aprèn una llengua estrangera a través de les àrees de
matemàtiques i de medi.

Conèixer noves maneres de fer i d'ensenyar és una riquesa
per als estudiants, però també ho és per als nens i nenes i per
a tots nosaltres, els mestres. Els mestres de l'Escola

que això que està fent pot arribar a tenir unes conseqüències
en l’altra persona.

I això no només ho ha d’educar l’escola, Ho ha d’educar la
família i ho ha d’educar la societat en general. Estem en un
model de societat en el qual hi ha molt d’individualisme. Hi
ha determinats valors que no s’acaben de reforçar des dels
mitjans de comunicació, des de les  mateixes famílies, des de
la societat en  general. I en els nanos, a més a més, se’ls
treballa poc la responsabilitat dels seus actes.

Per finalitzar, ja sabem que no hi ha receptes, però
t’agrairíem que ens donessis una pista per treballar o
afavorir aquests valors més solidaris. Des de la teva
experiència com a professora i investigadora, què fa falta
perquè hi hagi un canvi social?
AB. En primer lloc, posar les coses en la justa mesura, i des
dels mateixos mitjans de comunicació intentar difondre una
imatge dels nostres infants i adolescents també en positiu. Dic
això perquè també hi ha nens i adolescents compromesos amb
aquest tipus de valors i activitats. Però en els mitjans de
comunicació surten les bandes juvenils, la delinqüència juvenil,
el bullying... i els adults i els propis nois acaben pensant que
això és el que es porta.

I un altre element molt important és el treball conjunt família-
escola. És molt important crear la cultura de treball conjunt,
que dialoguin molt.


