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Salutació
é, bon dia a tots i benvinguts. Ja fa estona que treballeu ; això s'hauria
d'haver dit a primera hora del matí, però com que encara no hem tingut
el do de la ubiquïtat, és impossible ser a tres llocs a l'hora, i per tant és
ara que he pogut fer una petita escletxa per ser entre vosaltres.
La primera cosa que m'agradaria fer palesa i fer present és el goig que fa
saber que no és ni la primera, ni la segona vegada que us trobeu aquí, sinó que
això ja s'ha convertit en una col ·laboració pràcticament, per la via pràctica i, no
cal pas dir-ho, per la via escrita, però sobretot per la via pràctica, una col·laboració constant, continuada, que lògicament té molts fruits, molts fruits possibles.
Dues coses voldria dir només perquè no val la pena d'interrompre el vostre
treball. En tota una jornada, i veient el nombre de ponències anunciades, encara us queda feina llarga al davant.
Una d'aquestes dues coses que voldria dir és referent a la publicació que ha
sortit enguany de les reunions que vau tenir en la trenta-unena Universitat Catalana d'Estiu , i que corresponien a la dotzena Diada andorrana. Aquesta per
tant és la tretzena -número que per molt que la gent pensi el contrari acostuma
a ser de bon auguri-, i la trenta-dosena Universitat d'Estiu , per tant.
L'any passat es va tractar de l'ordenació del territori andorrà. Sempre envejo el fet que pugueu fer coses d'aquest caire amb una sobirania real i absoluta,
i que les pugueu fer en uns territoris que són controlables físicament i psíquicament per l'ésser humà.
Els països grossos no sé pas com se 'n surten ; en canvi hi ha països que són
a mida dels éssers humans, a mida de les dones i dels homes que els habiten;
no saben pas la sort que tenen que això sigui així. És clar que té contraprestacions , però el fet és que en conjunt hi sortiu guanyant.
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Però quan dic això, que aquesta ordenació va ser objecte de l'estudi de l'any
passat, voldria remarcar que una de les coses que m'agraden de les jornades
que s'efectuen per part dels andorrans a la Universitat Catalana d'Estiu és que
tenen sentit de la conseqüència , que es perceben , que es veu que són pensades i es veu que s'aprofiten.
Quan som aquí, en realitat, per molt que ens hi esforcéssim i per moltes coses interessants que diguéssim , si no arriben als altres o no es dóna aquesta
possibilitat, tindrien una utilitat menor. Però això , al revés , hauria de ser la jornada de l'any passat i la d'aquest any; haurien de ser a manera d'un altaveu , perquè tothom ho pogués saber i tothom ho pogués comprendre. I és per això que
és tan bo el fet que tot el que es digui aquí sigui gravat, el fet que després sigui
publicat, perquè bonic és que siguin les paraules, i com deia Maragall : "La paraula viva és una meravella." Jo m'ho crec això , és cert; la paraula viva té unes
connotacions que mai no podrà tenir la lletra impresa, però en canvi la lletra
impresa té un avantatge , i és que pot arribar a molta més gent en l'espai , però
també a molta més gent en el temps. Els llibres escrits romanen; les paraules ,
fins i tot les més boniques , se les emporta el vent. Això ja ho saben els polítics.
Els polítics són aquell tipus de persones que quan fan propaganda electoral
diuen A, B, C, etcètera, i quan ja han passat les eleccions i han guanyat o han
perdut, doncs poden dir A, C, B, O, etcètera. En fi , poden fer les combinacions
que vulguin.
Aquí no perquè queda escrit, i per tant el que està escrit, escrit queda. A més
a més l'edició és ben feta , i jo que he estat llibreter i editor em fixo bastant en
això. L'edició és ben feta perquè és ordenada; potser hi haurà errades d'aquelles de la impremta -el follet que es fica a les impremtes és internacional-, però
el cert és que es veu una publicació que no solament recull el que es va dir sinó
que ho recull esmenat pels mateixos autors , i a més a més ho fa d'una manera
ordenada. Per tant no és només del que vau parlar sinó també el que heu deixat escrit, que servirà per a tothom.
Això és la primera part del que volia dir. La segona és el que feu aquest any,
i us ben prometo que si pogués assistir-hi tot al llarg del dia, em faria molta il-lusió perquè estic convençut, però absolutament convençut, que els països resulten d'una manera o d'una altra segons l'educació que reben , segons els ensenyaments que assumeixen i segons com els assumeixen . La pedagogia i la didàctica sempre han estat una mica els meus Dadas, i durant trenta anys i escaig
de fer de catedràtic el que m'ha preocupat més sempre és com arribar a l'alumne , però al mateix temps per què arribar-hi. Potser hi ha gent que pot ser molt
feliç sabent molt poques coses. No m'ho crec , però podria ser.
Efectivament ara anireu sortint cadascun de vosaltres, dels ponents. Els que
6
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us escoltaran prendran nota del que direu , i estic segur que això us serà extraordinàriament útil a tots: als ponents , la seva ponència reeditada canviarà més
d'un paràgraf; als que només vénen i escolten , els canviarà més d'una idea prefabricada ; d'altres se sentiran refermats en les seves creences, però no hi ha
dubte que una jornada de reflexió sobre l'ensenyament i sobre l'educació és alguna cosa positiva en si mateixa, més enllà del bé que tinguin o del millor encara que puguin ser les ponències.
Per últim m'agradaria també fer constar que en el futur la Universitat Catalana d'Estiu , segons la voluntat de la fundació , de la qual la universitat és només
una manifestació més visible en el seu desig de perfeccionar la seva obra i de
fer-la més oberta, acabarà imitant-vos . Us ho dic amb tota sinceritat. A partir d'aquest any començaran a sorgir volums com aquest que agafaran el resultat d'aquelles ponències o d'aquells discursos que pel fet que no formaven part d'un
cu rs específic o d'un curs d'interdisciplinari , tenen un interès general i en canvi
d'altra manera es perdrien .
Com podeu comprendre , quan aparegui aquest primer volum , que ja serà
aquest any i podria ser fins i tot que quan acabés aquesta tongada de la universitat ja estigués a punt de distribuir, evidentment la Societat Andorrana de Cièn cies en serà una de les primeríssimes destinatàries; però és que a més a més ,
qualsevol d'entre vosaltres que pugui tenir interès en els temes que figuraran en
la llista de les conferències o actes més importants que s'han fet públicament
aquí, els tindreu gratuïtament a la vostra disposició .
Res més. Una vegada més us agraeixo que sigueu un bon nombre , que tin gueu aquesta voluntat de treball. L'agraïment també a les autoritats que representen en certa manera tot el país , al ministre d'ensenyament, també a aquells
que ocupeu llocs en escoles , instituts i que teniu llocs de responsabilitat. Sobretot perquè aquest hauria de ser el moment de les vacances , i en comptes de ferne el que feu és escriure , escoltar, discutir, i no sé si mai ningú ho agrairà prou.
El que sí que sé , és que jo sí que us ho agraeixo , la vostra presència i el vostre esforç.
Gràcies, i ara em perdonareu però vaig a fer la ronda.
Miquel Porter i Moix
Rector de la XXXII Universitat Catalana d'Estiu
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Presentació
Antoni Pol i Solé

envinguts un any més , en nom de la Societat Andorrana de Ciències
(SAC) , tots els presents , ponents, mitjans de comunicació i assistents per
fer possible una nova diada andorrana , la tretzena , en la trenta-dosena
edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) , que podem realitzar gràcies al
patrocini del Banc Agrícol i Comercial d'Andorra pel que fa a la diada, del ministeri d'Educació, Joventut i Esports pel que fa a la presència d'Andorra a la UCE ,
i al ministeri de Turisme i Cultura pel que fa a la publicació del contingut de la
diada, que esperem que podreu tenir d'aquí a tres mesos.
Ja el 1987 la Societat Andorrana de Ciències va organitzar unes Jornades sobre
l'educació a Andorra, publicades el 1994, en què es feia una anàlisi del sistema
educatiu andorrà de l'època.
L'evolució del nostre país, l'enriquiment i complexitat adquirits en el nostre teixit
social i l'organització de la nostra societat fan que tretze anys després ens motivi , per diverses raons , tornar a parlar d'aquest tema.
El primer, i com mostra el programa previst, és que no es tracta només del món
de l'educació tradicional sinó que avui cal ampliar els temes als conceptes de
formació i ensenyament, i no perquè la SAC ho consideri així sinó perquè la sensibilitat social ha desplaçat els termes .
Precisament aquests dies el rector de la UOC , Gabriel Ferraté , deia que el repte
per als ensenyants els propers anys no serà "ensenyar" sinó com motivar i facilitar "aprendre".
Dins d'aquest nou àmbit , en el qual també té cabuda l'educació entesa en el
sentit de sempre (amb la incorporació de l'ensenyament privat) , ja apareixen , i
amb força i per sort al país, el món de la universitat, el més recent , però també el
de la formació dels professionals , funcionaris i en l'empresa , i també el de
l'ensenyament professional i l'especial , com igualment el de la formació o ensenyament complementaris i de lleure.

8
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Aquesta enorme oferta d'ensenyament sembla que , a més d'ocupar un nombre
creixent de recursos i persones a Andorra i a arreu , es fonamenta per la voluntat
generalitzada d'una cultura de la formació , que ha desplaçat la de l'educació .
Segurament aquest canvi es justifica per la ràpida evolució del coneixement i de
les tecnologies però també pel factor competitiu de la nostra societat i pel valor
que dóna la nostra societat actual i del futur a la informació.
I això que en si mateix no és dolent, és potser erroni quan es planteja cada vegada més des d'àmbits totalment especialitzats , parcials i desconnectats d'unes
visions més globals. Cadascú està obsessionat a formar en els aspectes puntuals que l'afecten i potser no es preocupa d'una visió global de la formació que
penso que també és necessària per poder saber on i com encaixar les peces del
trencaclosques educacional que està oferint la societat actual . Sembla com si ja
no es tracti d'educar persones sinó formar en això o en allò altre i prou .
Seria bo , però , que fóssim capaços d'integrar també , i més enllà de la cultura de
la formació , això sí, global , rica , variada i continuada , una cultura de l'aprenentatge , en què en lloc de voler-nos formar per triomfar i ensenyar els altres ens
convencéssim que el que ens cal és adquirir la disposició permanent d'aprendre
de nosaltres i dels altres i de valorar i exigir l'aprenentatge en l'experiència com
un valor que ens capaciti com a persones per sobre de l'obtenció de diplomes i
currículum vitae. Saber equilibrar, en definitiva, la teoria i la pràctica i no oblidarnos de la finalitat de tot plegat.
Que la millor formació i ensenyament és el que procura l'experiència personal de
cadascú integrada en el seu únic curs , que mai no es repeteix i que és la matei xa vida.
Antoni Pol i Solé
Representant de la SAC al Patronat de la UCE
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L'ensenyament
a Andorra

Introducció
El concepte educació ha anat prenent, en el decurs dels anys , formes i matisos diferents. Són moltes i variades les definicions que se li han atribuït però
potser una de les citacions recents i que certament comparteixo , en parlar
d'educació, és la de Jacques Delors en el seu Informe per a la Unesco de la
Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI: "L'educació és també
un gest d'amor envers la infància i la joventut, a qui hem d'acollir dins de la
societat, oferint-los sense reserva el lloc que els pertoca per dret -un lloc en el
sistema educatiu , per descomptat, però també en la família , en la comunitat local
i en la nació." (sic) Aquesta ha de ser sens dubte una de les finalitats cabdals
de l'educació .
En aquest sentit, i tal com es desprèn al llarg d'aquest text, es pot afirmar
que la societat andorran a ha atribuït i atribueix a l'educació la importància que
li correspon i els dirigents polítics li han atorgat i li atorguen els mitjans necessaris a fi que els seus ciutadans assoleixin un nivell formatiu de qualitat.

Breu recorregut històric
De sempre, el coneixement del passat ha permès a la humanitat no només
comprendre d'una manera més profunda i àmplia el s fets , sinó també jutjar millor
el present.
D'altra banda, és evident la interrelació existent entre l'escola i els esdeveniments històrics, polítics i socials d'un país. En aquest sentit, les peculiaritats
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de la configuració institucional andorrana han influït de forma decisiva en la seva
ordenació educativa, caracteritzada per la coexistència de tres sistemes educatius , que asseguren un servei de funció pública. Convé , doncs, fer esment de
l'origen i procés d'implantació de cada un d'aquests tres sistemes abans de presentar l'organització educativa actual i les ofertes i possibilitats escolars que avui
dia tenen els infants i joves al nostre país.
Enseguint la cronologia històrica andorrana, més en llà de les escoles dels
Comuns , ja presents a Andorra al seg le XIX , el primer sistema educatiu que
s'estableix al país és el sistema espanyol , amb la creació - a partir del 1882- de
les escoles congregac ionals de la Sagrada Família. L'any 1900 obren les portes
les primeres escoles franceses de manera successiva en diferents parròquies,
tal com ho havien anat fent també les escoles re ligioses. El 1930 el sistema educatiu espanyol amplia la seva presència al Principat amb les primeres escoles
espanyoles . De final del segle XIX al primer quart del segle XX és el període en
què s'inicia un model educatiu plural al país. En el decurs d'aquells anys , a través de la presència i de la consolidació dels sistemes educatius espanyol i
francès , els coprínceps contraresten la influència dels dos grans veïns i mantenen així un equilibri cultural i polític al Principat; equilibri que ha contribuït, sens
dubte, a salvaguardar la independència i neutralitat d'Andorra. L'ensenyament
espanyo l i francès , en funció de les necessitats esco lars del país , anava
ampliant els seus centres i nivells educatius sempre , benentès , de conformitat
amb el Conse ll General. Per exemple , l'any 1956 el sistema educatiu francès
crea la segona ensenyança amb el curs complementari d'ensenyament general ,
el 1962 l'ensenyament espanyol ofereix els nivells de secundària i l'any 1966
obre les portes el col·legi Sant Ermengol sota la direcció de la congregació salesiana. Si bé les autoritats del país han manifestat sempre inquietuds en la salvaguarda i l'ensenyament de la seva llengua i cu ltura, cal situar l'inici del sistema educatiu andorrà a la dècada dels seixanta, concretament l'any 1962, amb
les primeres classes de català que el Consell General organitza per als ciutadans adults. Seguidament, conscient de la poca encu lturació i de la manca
d'arrelament al país que tenien els continguts dels programes educatius llavors
existents , e l Consell General , l' any 1972 , aprova la Nota Informe de
I'Andorranització. Aquest acte ferm de voluntat política de preservar la identitat
i les peculiaritats andorranes al si dels sistemes educatius forans , permet iniciar
oficialment classes de llengua catalana i d'història, geografia i institucions andorranes a totes les escoles i per a tots els infants i joves del país. Paral ·lelament,
en aquel la època es crea també l'escola especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell , centre per a alumnes amb discapacitats i necessitats educatives especials. Tanmateix, l'acte cabdal pel que fa a l'ensenyament andorrà és la creació ,
12
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l'any 1982, de l'Escola maternal andorrana, fonament d'un sistema educatiu
propi en tots els nivells d'ensenyament. L'any 1985 s'inicia la primera ensenyança i així gradualment fins a l'any 1995, en què es crea el batxi llerat, darrera etapa de l'ensenyament postobligatori . L'escola nacional del país veia la llum en un
moment d'un fort creixement demogràfic, econòmic i cultural però sobretot en un
moment clau en l'àmbit institucional d'Andorra amb la creació del Consell
Executiu , base del que seria més endavant el Govern del país. Educació , processos de renovació i canvis polítics tenen sempre molts factors en comú , entre
els quals cal destacar la voluntat de trasbalsar positivament la realitat i afavorir
l'evolució dels coneixements i l'enfortiment dels raonaments .
Progressivament, el sistema educatiu andorrà, més enllà d'ampliar els seus
nivells educatius , diversifica l'oferta educativa d'acord amb les necessitats saciolaborals del país . L'any 1988 s'inicia l'ensenyament professional i universitari
amb l'Escola d'Informàtica d'Andorra i l'Escola Universitària d'Infermeria. L'any
1997, mitjançant un conveni de col ·laboració amb la Universitat Oberta de
Catalunya , el Centre d'Estudis Virtuals inicia les seves activitats . El 1995 el
Govern crea l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya i el
1997 s'inauguren el Centre de Formació d'Aprenents i el Centre d'educació
bàsica d'adults.

L'oferta educativa actual
Marc legal
El marc legal de l'educació a Andorra es fonamenta en la Constitució , la Llei
qualificada d'educació , la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà i en
els tractats internacionals i convenis establerts en matèria d'ensenyament.
El 28 d'abril de 1993, Andorra assoleix la seva primera Constitució escrita i
dissenya el que ha de ser el seu nou model de funcionament. La Constitució, en
el seu article 20, proclama que "tota persona té dret a l'educació, la qual s'ha
d'orientar vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat , tot en fortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals. "
(sic) '
De la mateixa manera, el text constitucional estableix la llibertat d'ensenyament i de creació de centres docents. Recull el dret de les famílies a triar el tipus
d'educació per als seus fills així com el dret a rebre una educació moral o religiosa d'acord amb les seves conviccions.
Paral ·lelament a la configuració d'aquesta nova realitat política en què el
poble andorrà assumei x la plena sobirania, Andorra es dota, en l'àmbit de l'educació , de nous mecanismes legals. El mes de setembre del 1993, el Consell
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General aprova la Llei qualificada d'educació, que més enllà de desenvolupar
els drets reconeguts per la Constitució , "estableix l'estructura educativa andorrana a partir de la realitat existent: la de diversos sistemes educatius que coexisteixen dins d'una sola estructura educativa, una especificitat certament enriquidora, a la qual no es vol renunciar" . (sic)2
Les finalitats de l'educació explicitades a la llei potencien essencialment el
desenvolupament de la personalitat de l'alumne, de l'esperit universal crític, els
comportaments d'autonomia, d'integració , de participació social i cívica així com
la contribució a l'enriquiment dels elements culturals de la societat andorrana.
La llei prescriu que l'educació ha d'impulsar l'ús matisat i ric de la llengua pròpia del país, l'adquisició d'hàbits intel ·lectuals i la transmissió de coneixements
científics, tècnics , humanístics , artístics i ètics. Finalment, estableix que l'activitat educativa s'ha d'adreçar a la formació d'infants i joves en el respecte a la
diversitat, als drets i llibertats i a l'exercici de la tolerància. La Llei qualificada
d'educació fixa l'escolarització obligatòria i gratuïta dels sis als setze anys si bé
tot infant té dret a ser escolaritzat a partir dels tres anys . Garanteix els drets dels
adults a la formació bàsica; el principi d'igualtat en l'accés als nivells superiors
de l'ensenyament; la llibertat de càtedra dels ensenyants així com els drets dels
pares i dels alumnes.
La llei defineix també els centres púb li cs i privats i fixa que els centres
docents d'ensenyament francès i espanyol depenents de les administracions
públiques de ls països veïns , el col·legi Sant Ermengol i les escoles de la
Sagrada Família han de regular-se per conveni amb el Govern d'Andorra .
En aquest sentit i simultàniament amb el procés d'elaboració de la Llei qualificada d'educació, el Govern signa amb els estats espanyol i francès un conveni
que regula els seus ensenyaments a Andorra. Concretament, el Conveni hispanoandorrà en matèria educativa signat 1'11 de gener de 1993 entre, d'una banda,
el ministeri d'Educació i Ciència i el ministeri d'Assumptes Exteriors del Govern
espanyol, i de l'altra, la Mitra d'Urgell i el Govern andorrà, abroga el conveni ,
vigent fins llavors, entre la Mitra d'Urgell i el Govern espanyol de l'any 1981.
El mateix dia, se signa també un conveni de cessió de dret de superfície
entre el Govern d'Andorra i el ministeri d' Educació i Ciència d' Espanya .
Mitjançant aquest conveni , el Govern andorrà cedeix al Govern espanyol un
terreny per bastir-hi l'Institut espanyol de batxillerat.
Uns mesos després , el 19 de març de 1993 , el Govern del Principat
d'Andorra i el Govern de la República francesa signen un conveni en l'àmbit de
l'ensenyament que anul ·la el decret del copríncep francès de l'any 1982, vigent
en la matèria.
Ambdós tractats reconeixen la seva voluntat de continuar contribuint a asse14
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nyol o francès- de qualitat dins el respecte de la identitat andorrana. Els dos sistemes educatius queden regits per la legislació vigent al seu respectiu Estat i per
l'estipulat en cada conveni .
Considerant que en el moment de l'establiment d'aquests acords els ensenyaments francès i espanyol no estaven regulats de la mateixa manera ni quant
a la forma ni als continguts, és important ressaltar que la voluntat del Govern és
que els convenis actuals assoleixin un equilibri en aquest sentit.
D'aquesta manera, l'acord signat amb Espanya, endemés de consolidar i
integrar definitivament al currículum escolar les assignatures de formació andorrana, dóna accés als docents de nacionalitat andorrana a les escoles i instituts
espanyols d'Andorra, en condicions anàlogues a les dels funcionaris docents
espanyols, amb la intenció de posar fi a una irregularitat que es venia patint des
de feia anys.
D'altra banda, el Conveni francoandorrà té com a objectiu regular d'altres
aspectes que romanien pendents amb l'ensenyament francès. De manera especial , la urgent necessitat d'ampliació de les hores d'ensenyament de formació
andorrana, per atorgar així, a aquestes assignatures, la validesa acadèmica que
els pertocava.
L'un i l'altre preveuen també l'homologació i convalidació dels estudis i títols
expedits per les respectives administracions.
Referent al seguiment i a l'ampliació de les disposicions previstes en ambdós documents, es creen unes comissions mixtes, intergovernamentals , que han
de reunir-se periòdicament.
L'elaboració dels convenis fou objecte d'unes negociacions que van durar
bastants anys, tal com es desprèn de les actes del Consell General de final dels
anys vuitanta i principi del noranta relatives a les relacions educatives amb els
dos estats veïns .
D'acord amb la llei , actualment roman pendent de concloure's un conveni
entre el Govern d'Andorra i el patronat rector del col -legi Sant Ermengol que
reguli l'ensenyament en aquest centre tal com disposa la Llei qualificada d'educació. De la mateixa manera, el Govern ha d'establir un conveni amb les escoles de la Sagrada Família per tal de definir el seu estatus 3 •
Ultra la Llei qualificada d'educació que defineix i regula el marc global de
l'educació al país, el sistema educatiu andorrà compta com a base jurídica amb
la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà , aprovada pel Consell
General el mes de juny del 1994.
Segons el que disposa l'article 6 de la Llei qualificada d'educació, la Llei
d'ordenament del sistema educatiu andorrà té com a finalitats principals afirmar
i desplegar aquest sistema educatiu com a eix vertebrador de l'educació a Andorra
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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i establir les competències del Govern en matèria d'educació com ara: fixar programes; planificar inversions; avaluar el sistema educatiu; reglamentar els drets i
deures del personal i assegurar-ne la gestió; expedir títols acadèmics i elaborar
quadres d'equivalències i tot el que faci referència a l'aplicació de la llei 4 •
Aquest text legislatiu, més enllà de recollir les finalitats de la Llei qualificada
d'educació, posa especial èmfasi al coneixement de diverses llengües i a l'obertura a la cultura universal , a la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials, a la participació de tots els sectors de la comunitat educativa així
com a la coordinació i col-laboració que ha d'existir entre el sistema educatiu
andorrà i els sistemes d'ensenyament dels països veïns . La llei defineix els
requ isits i característiques del sistema educatiu andorrà i desenvolupa tots els
seus nivells i modalitats d'ensenyament, que són: educació maternal, educació
bàsica, batxillerat, formació professional , ensenyament superior, formació permanent per a adults, formació andorrana i educació especial.
La llei preveu també que el ministeri d'Educació, Joventut i Esports, per tal
d'assegurar una qualitat de l'ensenyament i una constant millora posi en marxa
un seguit de serveis de suport al sistema educatiu , serveis que esmentaré més
endavant.
Pel que fa a l'educació especial , la llei preveu l'establiment d'un conveni de
col -laboració amb el patronat rector de l'escola especialitzada Nostra Senyora
de Meritxell , conveni que va ser signat entre ambdues institucions el mes de
desembre del 1995. A través d'aquest protocol el Govern aprova i incorpora al
sistema educatiu andorrà els programes de l'escola següents: Progrés, programa d'escolarització amb suport a maternal i primera ensenyança, i Trànsit, programa d'escolarització amb suport a segona ensenyança i formació professional
i programa de transició a la vida adulta5 •
Aquest curs escolar 1999-2000 els serveis concernits del ministeri
d'Educació , Joventut i Esports i l'escola especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell han treballat en una millora de l'aplicació dels programes d'integració.
Aquesta millora es tradueix a la pràctica en un canvi administratiu en el sentit
que els alumnes amb necessitats educatives especials es matriculen a l'Escola
Andorrana en igualtat de condicions que la resta d'alumnes; l'altra millora aposta per incrementar la qualitat del treball a través d'una més gran coordinació
entre els professionals de les diferents institucions concernides i també mitjançant una adaptació curricular tan ajustada com sigui possible als programes
de l'Escola Andorrana. Una comissió representativa de tots els serveis concernits es responsabilitza de l'estudi de les necessitats i de la gestió del treball. Pel
que fa al marc legal , aquests avenços en l'àmbit de l'educació especial portaran
properament a l'elaboració d'un nou conveni entre el patronat de l'escola espe16
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cialitzada Nostra Senyora de Meritxell i el Govern , a través dels ministeris
d'Educació i de Salut i Benestar.
Endemés de la legislació que regula el marc general de l'educació a Andorra,
existeixen , d'acord amb l'evolució del sistema educatiu andorrà, les lleis que
fixen ajuts als estudiants i les que estableixen la creació de noves escoles i
nivells d'ensenyament específics. Concretament, la Llei de beques i crèdits
d'estudis del 30 de novembre de 1992 6 ; la Llei de creació de l'Escola de
Formació de Professions Esportives i de Muntanya del 14 de desembre de
19957 , la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a
l'empresa de 1'11 de juliol de 19968 , aquestes últimes en l'àmbit de la formació
professional bàsica; i pel que fa a l'ensenyament superior i a la recerca, la Llei
de modificació dels estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans del 16 d'octubre de
19969 , la Llei d'universitats del 30 de juliol de 199710 i properament entrarà a tràmit parlamentari el projecte de llei de desenvolupament dels principis bàsics de
l'estructura i l'organització de la Universitat d'Andorra.

Estructura educativa
Tal com fixa el marc legal de l'educació, l'estructura educativa d'Andorra és
plural i està integrada pels centres que segueixen el sistema educatiu andorrà i
pels centres que segueixen els sistemes educatius espanyol i francès , recone guts per conveni. Cada un d'aquests sistemes segueix els plans d'estudi i els
programes que emanen dels ministeris d'Educació dels respectius països , així
com les corresponents llengües d'ensenyament. No esmentaré les finalitats de
cada sistema -ja que es deurà presentar en parlar de cada ensenyament- però
sí que és important remarcar que les finalitats de qualsevol sistema d'ensenyament són les afirmacions sobre les intencions que persegueix un Estat . És
important recordar-ho en el cas de l'educació a Andorra ja que , com és obvi , els
sistemes educatius espanyol i francès són pensats i responen a l'orientació de
la política educativa d'Espanya i de França respectivament, i s'integren a la realitat andorrana mitjançant les estipulacions fixades en els convenis internacionals signats entre Andorra i aquests països i, molt especialment, les que fan
referència a la formació andorrana, és a dir, a l'estudi de la llengua catalana, de
la història, geografia i institucions andorranes, fonament de la nostra identitat.
Mapa escolar
El sistema educatiu espanyol, pel que fa a l'oferta pública, compta amb vuit
centres d'educació infantil i primària repartits en diverses parròquies, un institut
espanyol de batxillerat, que ofereix educació secundària obligatòria i dues modalitats de batxillerat, la d'humanitats i ciències socials, i la de tecnologia ; tres cen13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyam ent a Andorra
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litats de batxillerat, la d'humanitats i ciències socials , i la de tecnologia; tres centres congregacionals - l'escola de la Sagrada Família , el col ·legi Janer i el col·legi
Sant Ermengol-. Tots tres asseguren l'educació infantil i obligatòria. El col·legi
Janer ofereix, a més , el grau mitjà de formació professional en la branca d'administració i al col ·legi Sant Ermengol s'hi pot cursar les mateixes modalitats de
batxillerat que a l'institut.
El sistema educatiu espanyol organitza gratuïtament el batxillerat nocturn i
convocatòries de graduat escolar adreçades a tots els espanyols o residents que
hagin cursat estudis en aquest sistema.
El sistema educatiu espanyol - el curs escolar 1999-2000- ha vist ampliada
la seva presència al Principat amb la creació d'una escola privada -Col·legis del
Pirineu- que ofereix tots els nivells d'ensenyament des d'educació infantil fins a
batxillerat. Aquesta escola ha quedat regulada el maig del 2000 amb la signatura del conveni entre el president de la societat Col ·legis del Pirineu i l'actual
ministre d'Educació.
El sistema educatiu francès té una oferta educativa pública de nou centres
del nivell maternal i elemental , a les mateixes poblacions que les escoles espanyoles , excepte a Santa Coloma, on l'escola espanyola va tancar el centre el
mes de setembre del 1992. El liceu Comte de Foix assegura tots els nivells de
l'ensenyament secundari fins a l'obtenció del baccalauréat i ofereix les modalitats de batxillerat següents: el batxillerat literari (L) , l'economicosocial (ES) , el
científic (S) , el de ciències i tecnologies terciàries (STT) i un batxillerat professional administratiu . També els alumnes poden trobar-hi les branques de formació professional d'administració , electrotècnia i hoteleria. El liceu Comte de
Foix compta amb una secció SES d'ensenyament especialitzat; imparteix endemés una formació superior de perfil universitari en administració i gestió
d'empresa que , en acabar, els alumnes obtenen el diploma de brevet de technicien supérieur (BTS) en l'esmentada especialitat.
El liceu Comte de Foix ofereix també , a la població adulta, gratu.1tament, uns
cursos de llengua francesa i de formació continuada en diferents àmbits i àrees
de coneixement.
El sistema educatiu andorrà, el més jove, té obertes set escoles andorranes
de maternal i primera ensenyança, dues de segona ensenyança (la segona obre
les portes a Encamp el mes de setembre), i un centre de batxillerat amb tres
modalitats : el batxillerat cientificotecnològic, l'economicosocial i l'humanisticolingüístic.
Referent a la formació professional , el sistema educatiu andorrà ofereix per
la via escolar les branques d'administració i finances i informàtica de gestió -a
l'Escola d'Informàtica d'Andorra-, i educació de tècnics esportius -a l'Escola de
18
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Formació de Professions Esportives i de Muntanya-. A través de la formació a
l'empresa, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis , els
estudiants poden cursar automoció , hoteleria (servei de cambrers) i comerç
(venda) al Centre de Formació d'Aprenents .
L'oferta d'estudis universitaris d'Andorra actualment és pública, s'inscriu dins
del sistema educatiu andorrà i la realitzen l'Escola Universitària d'Infermeria, que
forma diplomats en infermeria; l'Escola d'Informàtica, on els joves poden cursar
una diplomatura en aquesta especialitat, i el Centre d'Estudis Virtuals , basat en
un model d'ensenyament no presencial amb el suport de les noves tecnologies .
Al Centre d'Estudis Virtuals es pot cursar la diplomatura de ciències empresarials , la llicenciatura de dret, d'humanitats i de filologia catalana, un segon cicle
de psicopedagogia, d'administració i direcció d'empreses , de documentació i, a
més , enginyeria tècnica en informàtica de sistemes i enginyeria tècnica en
informàtica de gestió. El curs 2000-2001 s'amplia l'oferta amb la llicenciatura de
psicologia. La Universitat d'Andorra , d'acord amb les directrius i la filosofia de la
llei , organitza també programes de doctorat, cursos i màsters de postgrau i tot
un seguit de formacions permanents amb la col ·laboració d'altres universitats de
reconegut prestigi amb les quals té convenis signats. Ofereix ensems un curs
d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.
La Universitat d'Andorra emet títols propis. Els de l'Escola d'Infermeria i de
l'Escola d'Informàtica són homologats per Espanya i França (l'homologació dels
diplomes d'informàtica amb França es troba en curs). Per a la resta , en funció
dels convenis s'ofereixen dobles titulacions , la d'Andorra i la de la universitat
concernida.
El sistema educatiu andorrà té dos altres ensenyaments que cal evidenciar:
la formació andorrana i la formació d'adults, ambdós amb l'objectiu clar i comú
de facilitar als infants , joves i adults la integració a la societat on viuen.
La formació andorrana és un ensenyament obligatori que incorpora l'estudi
de la llengua catalana i de la història, geografia i institucions d'Andorra als currículums dels centres d'ensenyament francesos i espanyols del Principat .
Opcionalment i a demanda de les escoles , s'ofereix també l'ensenyament de la
música a primera ensenyança, en llengua catalana. El Govern estableix els programes de la formació andorrana i en garanteix la dotació de personal docent.
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La formació d'adults és un ensenyament gratuït, adreçat a la població adu lta, que
es configura en tres eixos: uns cursos d'extensió cultural de llengua catalana i de
coneixements del país que permeten alhora l'obtenció d'uns diplomes oficials de llengua, cada dia més valorats per a l'accés als llocs de treball, essencialment en el sector públic; un centre d'ed ucació bàsica d'adults on es poden cursar mòduls de formació bàsica instrumental o mòduls d'ampliació de coneixements en les àrees de
comunicació, d'humanitats, i de ciències. Actualment, prepara també, si se sol-licita,
per a les proves del graduat en segona ensenyança per a candidats lliures que el
Govern va crear el proppassat mes de març"'; i la tercera línia se situa a l'entorn dels
centres d'autoaprenentatge de català de la Massana i del Pas de la Casa (properament se'n crearà un a Encamp). En l'àmbit de la projecció exterior el servei de formació d'adults té un lectorat de català a la Universitat Carolina de Praga (Txèquia) .

Població escolar
Tots els infants i joves residents a Andorra poden aspirar de forma lliure i gratuïta a tots els nivells d'ensenyament -obligatoris i no obligatoris- en qualsevol dels
tres sistemes educatius del país. El nombre d'alumnes del curs escolar 1999-2000
és de 9.363' 2 i la seva repartició per sistemes educatius i escoles és la següent:
20
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SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL: 3.578 ALUMNES
ESCOLES ESPANYOLES

Centres per parròquia

Escola de Canillo -educaci ó infantil i primària :
Escola d' Encamp - educació infantil i primària:
Escola del Pas de la Casa -educació infantil i primària :
Escola d ' Ordino : educació infantil i primària:
Escola de la Mas sana -educació infantil i primària:
Escola d"Andorra la Vella - educació infantil i prim ària:
Institut d 'educació secundària de la Margineda, Andorra la Vella educació secundària obligatòria
Institut de batxillerat d' Aixovall, Sant Julià de Lòria -batxillerat:
Escola de Sant Julià de Lòria - educació infantil i primària
Escola d' Escaldes-Engordany -educació infantil i primària:

TOTAL:

Nombre d'alumnes

2:?.
159
62
29

11 4

200
532
ISO
134
162

1.594

ESCOLES CONGREGACIO NA LS

Centres per parròquia

Nombre d'alumnes

COL·LEG! SANT ERJvlENGOL
Escola a Andorra la Vella - educació infantil, primària, secundaria
i batxillerat :

797

COL·LEGI JANER
Escola a Andorra la Vella - educació infantil, primària, secundària
i formació professional:

812

COL·LEGI SAGRADA FAJ\IIÍL!A
Escola a Escaldes-Engordany - educació infantil , primària i
secundària obligatòria:

TOTAL:

ESCOLA PRIVADA
Co l·legis del Pirineu a l' Aldosa de la Massana - educació infantil,
primària, secundària i batxillerat

TOT AL GENERAL:
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1.939

45

3.578
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SISTEMA E DUCATIU FRANCES: 3.585 ALUMNES
ESCOLES FRANCESES
Centres per parròquia

Nombre d'alumnes

66
218
118
IOl
207
577
79
242
53 I

Escola de Canillo - maternal i elemental:
Escola d'Encamp - maternal i elemental:
Escola del Pas de la Casa - maternal i elemental :
Escola d' Ordino - maternal i elemental:
Escola de la Massana -maternal i elemental:
Escola d'Andorra la Vella - maternal i elemental:
Escola de Santa Coloma, Andorra la Vella - maternal i elemental :
Escola de Sant Julià de Lòria - maternal i elemental :
Escola d'Escaldes-Engordan y -maternal i elemental :
Liceu Co mtes de Foix, Andorra la Vella -secundari , formaciò
professional i batxillerat:

1.446

3.585

TOT AL GENERAL:
SISTEMA EDUCATIU ANDORRA: 2.200 ALUMNES
ESCOLA ANDORRANA
Centres per parròquia

Escola de Canillo - maternal i primera ensenyança:
Escola d'Encamp - maternal i primera ensenyança:
Escola del Pas de la Casa - maternal i primera ensenyança:
Escola de la Massana - maternal i primera ensenyança:
Escola d' Andorra la Vella -maternal i primera ensenyança:
Escola d' Andorra Ja Vella - segona ensenyança:
Escola de Sant Juli à de Lòria - maternal i primera ensenyança:
Escola d'Escaldes-Engordany - maternal i primera ensenyança:
Escola d'Escaldes-Engordany - batxillerat:
TOTAL:

46
248
50
219
360
33 1

2 11
469

85
2.019

ESCOLA D ' INFORMÀTICA D 'ANDORRA
Escola a Sant Julià de Lòria -forrnaciò professional :

50

CENTRE D' APRENENTS
Escola a Andorra la Vella - formaciò professional :
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ESCOLA ESPECIALITZADA NOSTRA SRA. DE MERITXELL
Escola a Andorra la Vella - formaciò especialitzada:

TOT AL GENERAL:
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Nombre d'alumnes

105

2.200
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La població escolar d'Andorra pot seguir, doncs, sense dificultat qualsevol
dels tres sistemes, que s'organitzen segons els nivells i cicles següents:

Edats

3-4
4-5

5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Sistema andorrà
(llei 1994)
Educació
Maternal

Educació
Infantil

Primera
Ensenyança

Educació
Primària

Segona
Ensenyança

Educació
Secundària
Obligatòria

Sistema francès
(llei 1989)

Maternal

Elemental

Secundària

15-16
16-1 7
17-18

Sistema espanyol
(llei 1990)

Batxi- ¡ Form .
llerat Prof.

Batxi- ¡ Form.
llerat Prof.

Batxillerat

Form .
Prof.

Els tres sistemes educatius són homologats entre ells la qual cosa permet la
permeabilitat i l'accés a l'ensenyament superior a Andorra, Espanya o França,
als alumnes posseïdors de qualsevol dels tres batxillerats.
Població universitària
En finalitzar el batxillerat els joves d'Andorra tenen la possibilitat de seguir
alguna formació a la Universitat d'Andorra o bé inscriure's a les universitats dels
estats veïns, de d'altres indrets d'Europa o del món . El model universitari públic
andorrà, coherent amb la dimensió i la realitat demogràfica del país, acull un
nombre d'estudiants d'Andorra inferior al de les universitats veïnes, la qual cosa
no només és natural, sinó que és desitjable que la gran majoria de joves es formin més enllà de les nostres fronteres , és a dir, més enllà dels 468 km 2 que ens
són propis.
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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Estudiants universitaris per països d'estudis.
Curs 1998-1999"

Alemanya
Andorra
Bèlgica
Canadà
Dinamarca
Espanya
Estats Units
França
Gran Bretanya
Holanda
SuÏssa
TOTAL GENERAL:

219
1
2

844
10
320
3
3
1.405

no només és natural, sinó que és desitjable que la gran majoria de joves es formin més enllà de les nostres fronteres, és a dir, més enllà dels 468 km 2 que ens
són propis .
Serveis de suport a l'ensenyament i serveis escolars
D'acord amb la legislació vigent, el departament d'Educació , que depèn del
ministeri d'Educació , Joventut i Esports , executa les directrius generals del
Govern en matèria de po lítica educativa. En aquest sentit, vetlla per l'aplicació
dels drets fonamentals fixats pels textos oficials i per al bon funcionament de
l'educació en general. Per tal de garantir l'eficàcia i la qualitat de l'ensenyament
el ministeri compta amb un seguit de serveis que desenvolupen la seva tasca
en totes les modalitats i nivells educatius previstos a la Llei d'ordenament del
sistema educatiu andorrà. Són el Servei d'Inspecció i Avaluació Educativa, el
Servei d'Orientació Educativa i Intervenció Psicopedagògica , i el Servei de
Formació del Professorat , d' Innovació i Recerca Educativa , i de Recursos
Pedagògics.
Les prin cipals funcions d'aquests serveis són: l'ordenació del funcionament
del sistema educatiu andorrà; la supervisió , l'avaluació i el control social del funcionament del sistema educatiu; la participació i la coresponsabilització dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament del sistema educatiu , els processos d'investigació i innovació educativa dirigits a la millora de la
pràctica docent; l'actualització i la formació dels ensenyants i de tots els profes24
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L'administració andorrana, a través dels seus serveis, vetlla pel manteniment
d'uns paràmetres de qualitat pedagògica en el conjunt de l'oferta educativa del
país. Correspon al Govern la inspecció i avaluació de tots els centres del sistema educatiu andorrà i aquelles funcions que li atribueixen els convenis signats.
S'ha de destacar també que els escolars d'Andorra, a més de disposar d'una
àmplia oferta educativa, tenen al seu abast tot un seguit de serveis i ajuts.
El Servei de Transport Escolar es regeix per un reglament aprovat l'any 1996
pel Govern en col-laboració amb les associacions de pares i l'Associació de
transportistes. Cobreix diàriament el transport de més de quatre mil alumnes de
totes les escoles públiques del país. Així mateix es fa càrrec del transport per a
les activitats culturals i esportives.
El Servei d'Esquí Escolar, que està treballant en la millora de la seva reglamentació de l'any 1993, estableix que la pràctica de l'esquí forma part de l'àrea
d'educació física de tots els programes dels centres docents del país. És una
activitat obligatòria durant el segon trimestre del curs escolar per a tots els alumnes de primera ensenyança i opcional per als de segona ensenyança. Si cal, el
mateix servei facilita el material necessari als alumnes que ho sol -licitin. Aquesta
activitat física, que es realitza amb la col-laboració de les estacions i escoles
d'esquí, és practicada per més de sis mil alumnes. Mitjançant un import mòdic ,
facilita també als alumnes del país que ho desitgin un forfet extraescolar per a
totes les estacions. El mateix servei ofereix durant el primer i tercer trimestres
del curs, sense caràcter obligatori , la possibilitat que els alumnes gaudeixin del
patinatge sobre gel o piscina. Aquesta pràctica esportiva és utilitzada per un
miler d'alumnes d'educació bàsica.
El Servei d'Activitats Culturals organitza durant el curs escolar un seguit
d'activitats adreçades al conjunt d'alumnes de totes les escoles. Aquestes activitats, que s'inscriuen sempre en el marc d'un projecte educatiu comú als infants
del país, es realitzen fonamentalment en llengua catalana i solen ser representacions de teatre, cant o música. Paral-lelament tenen lloc també trobades literàries entre escriptors catalans, francesos o espanyols i els escolars d'Andorra per
tal d'aprofundir en les obres literàries treballades. Aquest servei col-labora
també, si escau , amb les iniciatives de les institucions privades adreçades als
escolars.
El Servei d'Universitat d'Estiu i d'Activitats Pedagògiques, més enllà de posar
a l'abast de la població en general temes d'actualitat i d'interès amb la participació de conferenciants de reconegut prestigi , organitza en el decurs de l'any
acadèmic activitats pedagògiques. Es tracta d'implicar professors d'una mateixa
o diferents disciplines al voltant d'un tema, autor o projecte determinat que pugui
concernir els alumnes d'un mateix nivell educatiu de totes les escoles. Formen
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acadèmic activitats pedagògiques . Es tracta d'implicar professors d'una mateixa
o diferents disciplines al voltant d'un tema , autor o projecte determinat que pugui
concernir els alumnes d'un mateix nivell educatiu de totes les escoles . Formen
part de les activitats que contribueixen al fet que professors i alumnes dels tres
sistemes educatius es coneguin mútuament i s'interrelacionin .
Dels serveis que el ministeri d'Educació , Joventut i Esports ofereix a les
escoles, cal evidenciar el Servei d'Informàtica a l'Escola, que des de l'any 1985,
en què es va crear, té la responsabilitat de dotar la totalitat de les escoles del
país del material informàtic -ordinadors i programes- necessari com a suport a
l'ensenyament i com a eina a disposició dels alumnes. Assegura un servei de
biblioteca, consulta i préstec en el camp de la informàtica i organitza les activitats de formació sobre les noves tecnologies adreçades a tots els ensenyants
per tal que les utilitzin i les integrin adequadament en la pràctica didàctica.
Aquest servei és un dels que contribueix moltíssim a interrelacionar els diferents sistemes educatius, ja sigui a través de la mateixa formació , ja sigui a través de les activitats que emanen del mateix projecte , com ara les jornades netdays , que fomenten la interacció i l'intercanvi d'experiències educatives entre
les escoles i contribueixen a la posada en comú dels recursos .
Totes les reflexions a l'entorn de l'educació convenen, més enllà de les capacitats que ha de desenvolupar l'escola, en la necessitat que l'educació s'adapti
a les transformacions de la societat. L'evolució ràpida i canviant de la societat
actual incideix en el fet que l'escola ha de ser més oberta i alhora ha de donar
als alumnes les eines per comprendre i formar-se en la societat que ens envolta i que hom defineix com a societat de la informació .
El Govern d'Andorra ha impulsat i editat el llibre blanc titulat El repte de la
societat de la informació, reflexió conjunta dels sectors públic i privat del país
que descriu molt clarament l'impacte de les noves tecnologies en el futur de la
nostra societat. Estem en un procés que modifica la forma de treballar i d'aprendre , la qual cosa afecta i afectarà encara més directament l'ensenyament i la
professió d'ensenyant. Aquests canvis profunds , l'escola no els pot obviar; ans
al contrari , ha d'incorporar-los ràpidament en el context educatiu. El llibre blanc
dedica una part important a l'àmbit educatiu i estableix un seguit de programes
i accions a desenvolupar com ara la formació dels ensenyants , l'equipament
d'ordinadors i multimèdia a les escoles , la introducció de continguts multimèdia
en els plans d'estudi , la concepció de formacions mitjançant l'ensenyament virtual i la promoció d'Andorra com a país de formaci ó.
El ministeri d'Educació, Joventut i Esports ha fet seves aquestes recomanacions i està realitzant un important esforç tant tècnic com humà a l'entorn de les
noves tecnologies , i així consta també en els projectes pressupostaris d'educa26
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a Andorra té, doncs, un repte important a complir: el de preparar els infants i
joves cap a una societat de la informació i del coneixement.
Els alumnes escolaritzats a Andorra poden disposar també si ho sol ·liciten
del servei de menjador escolar, present a totes les escoles i, en alguns casos,
compartit entre els tres sistemes educatius. La inversió i el manteniment dels
menjadors escolars són a càrrec del Govern i la gestió, a càrrec de les associacions de pares, exceptuant els centres congregacionals i el liceu francès , on
la gestió la realitza la mateixa escola.
Els alumnes escolaritzats al país disposen d'un Servei de Salut escolar, que
depèn del ministeri de Salut i Benestar i té la finalitat de detectar, a través de
revisions periòdiques, problemes de salut i alteracions que poden interferir en el
desenvolupament i procés d'aprenentatge dels infants . Aquest servei organitza
també activitats d'educació sanitària i de promoció de salut a l'escola.
Els serveis escolars són tots gratuïts per als alumnes escolaritzats i residents
al país . Les famílies aporten una participació mòdica en aquelles activitats considerades extraescolars; és a dir, el transport, el menjador i el forfet d'esquí. Els
pares que tenen alguna dificultat per participar en les necessitats extraescolars
dels seus fills poden adreçar-se al servei corresponent del ministeri d'Educació,
Joventut i Esports, on es cobreixen aquestes mancances.
Hi ha un servei d'ajut als alumnes i estudiants -Servei de Gestió de Dadeson , a través de la Llei de beques i de crèdits d'estudis, es donen beques i es
garanteixen totes les despeses dels serveis extraescolars dels alumnes de
maternal fins al batxillerat que ho necessiten . També s'atorguen beques als
estudiants de formació professional i de primer cicle universitari segons els
resultats acadèmics obtinguts i crèdits d'estudi als estudiants de segon o tercer
cicles universitaris. D'acord amb la llei , el Govern publica anualment els barems
i imports concedits. Hi ha també la possibilitat de sol·licitar una segona beca -de
beneficència-, incompatible amb l'atorgació d'un crèdit d'estudis, l'import de la
qual varia segons les necessitats, els estudis cursats i els resultats acadèmics.
Cobreixen bàsicament les despeses de matrícula, d'allotjament i material acadèmic'5.
Finançament
Referent al finançament, el Govern andorrà es fa càrrec de totes les despeses relatives a les escoles i ensenyaments del sistema educatiu andorrà i també
de la totalitat de les despeses de les escoles congregacionals del sistema educatiu espanyol. Quant als altres centres docents de maternal i primera ensenyança, el Govern finança els edificis i instal ·lacions escolars i n'assegura el
manteniment. El personal docent de formació andorrana, els mestres de músi13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyam ent a Andorra
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catiu espanyol. Quant als altres centres docents de maternal i primera ensenyança, el Govern finança els edificis i instal·lacions escolars i n'assegura el
manteniment. El personal docent de formació andorrana, els mestres de música, les ajudants de mestre de maternal i el personal de consergeria de totes les
escoles són també a càrrec del pressupost públic andorrà. S'ha de precisar,
però , que el liceu francès i l'institut espanyol de batxillerat es fan càrrec del seu
personal de música i consergeria així com de les seves despeses d'inversions i
de manteniment. El ministeri d'Educació , Joventut i Esports atorga també anualment, a les escoles espanyoles i franceses de maternal i primera ensenyança,
subvencions per a l'adquisició de material pedagògic i un ajut a la formació continuada del liceu Comte de Foi x.
Les despeses públiques per a l'ensenyament representen el 14,6% del pressupost nacional segons les liquidacions de l'exercici 1999. Tanmatei x, cal tenir
en compte la contribució dels estats veïns essencialment en el que concerneix
les despeses en personal docent. Així, la inversió en educació al país és encara superior. És important tenir una inversió educativa adequada ja que assegura unes generacions futures qualificades , base per a un encertat desenvolupament econòmic i social d'un país.

Andorra i les institucions europees
I' ensenyament

internacionals en l'àmbit de

Després de la Constitució, Andorra s'integra a diferents organismes internacionals que incideixen favorablement en l'àmbit educatiu del país . Andorra esdevé membre de ple dret de la Unesco l'any 1993 i un any més tard , el 1994, del
Consell d'Europa.
Andorra no forma part dels països que conformen la Unió Europea i per això
només pot participar en programes d'educació com a país tercer, les condicions
i modalitats de participació del qual han de ser establertes dins del marc del
comitè mixt Unió Europea-Andorra.
Pel que fa a la Unesco, Andorra assisteix a les diferents conferències mundials que aquest organisme organitza en l'àmbit de l'educació. Representants del
ministeri d'Educació , Joventut i Esports han col·laborat en la cinquena
Conferència internacional sobre l'educació dels adults, iniciativa que té lloc cada
deu anys i que es va realitzar el mes de juliol del 1997 a Hamburg ; el mes d'octubre del 1998, Andorra va participar a la Conferència mundial sobre l'ensenyança
superior, a París; i l'any 1999 va assistir, a Seül , al segon Congrés internacional
sobre ensenyança tècnica i professional , on es va presentar el model andorrà.
Andorra ha obtingut ajuts econòmics i tècnics de la Unesco en tres progra28
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mes de participació : un , en el marc de la formació permanent dels adults, i més
concretament en l'educació bàsica, i dos, en l'àmbit de la formació professional ,
programes de formació DUAL i projecte d'ensenyament artístic.
Pel que fa al Consell d'Europa, Andorra és present en l'àmbit educatiu en
totes les reunions del comitè d'educació , que se celebren , fins ara, dues vegades l'any. A través d'aquestes sessions es participa en els programes que més
relació tenen amb la realitat educativa del nostre país : programa sobre la formació contínua dels ensenyants amb la presència d'ensenyants del sistema
educatiu andorrà a formacions ofertes i a càrrec dels països europeus organitzadors ; programa sobre l'ensenyament de la història al segle XX, un dels simposis del qual ha tingut lloc per primera vegada a Andorra , l'any 1999; programa sobre l'ensenyament secundari i programa sobre les llengües vives, del qual
cal fer especial èmfasi de la participació d'Andorra al Centre de llengües vives
de Graz i de l'assistència per part de professors i equips directius del sistema
educatiu andorrà als programes de formació , les despeses dels quals són a
càrrec de l'esmentat centre . S'ha participat també a Budapest en un seminari
preparatori d'intercanvis escolars europeus organitzat pel Consell d'Europa, a fi
de propiciar intercanvis d'alumnes de batxillerat per tal d'efectuar estudis durant
tres mesos en un altre país europeu . Alumnes de les escoles andorranes formen part de programes d'intercanvis europeus i una directora ha estat recentment, per primera vegada, formadora de formadors en un curs europeu . L'any
2000 el ministeri d'Educació , Joventut i Esports ha col-laborat també a la campanya Europa, un patrimoni comú.
L'any 2001 Andorra acollirà un seminari d'experts del Consell d'Europa a
l'entorn de les tecnologies educatives. Andorra serà també per primera vegada
país organitzador d'una formació per a tècnics i docents dels països del Consell
d'Europa. Finalment, amb motiu de l'Any europeu de les llengües, el ministeri
d'Educació , Joventut i Esports crearà un comitè nacional que fomenti i organitzi
diferents activitats. En aquest sentit cal posar de relleu el fet que Andorra serà
seu d'un taller del Centre de llengües vives de Graz, sobre l'ensenyament de les
llengües als petits estats d'Europa.
Ser presents en fòrums europeus i internacionals, en l'àmbit de l'educació ,
per a un país petit com Andorra , ens permet millorar la pràctica educativa, obrir
noves perspectives i nous horitzons, intercanviar experiències i aconseguir ajuts
tècnics internacionals molt qualificats , afavorir i millorar l'ensenyament de les
llengües i, en definitiva, fomentar l'esperit europeu i universal.
Conclusió
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Un dels factors claus per al desenvolupament d'un país és tenir una bona
educació; és a dir, una societat amb individus d'un nivell formatiu de qual itat. En
aquest sentit, els estats no han d'estalviar esforços en educació ja que es tracta d'invertir a llarg termini. Andorra , d'acord amb la realitat educativa presentada en aquesta ponència, ha apostat, en el decurs dels anys, i continua apostant,
per una educació de qualitat amb igualtat d'oportunitats per a tothom .
El fet de coexistir tres sistemes educatius , fent obra de servei públic gratuït, és considerat per la societat andorrana com un signe de riquesa , de progrés i d'obertura cap a l'exterior. Nogensmenys , aquest mode l d'estructura
educativa presenta les seves complexitats i dificultats organitzatives , que es
van solucionant amb la col ·laboració de les autoritats acadèmiques dels països veïns . Tal com s'ha esmentat, tot sistema educatiu té una intencionalitat
que respon a l'orientació política que el país vol assolir en matèria educativa ,
inclou la seva pròpia idea del que entén per educació i el que pretén oferir a
la societat . Els sistemes educatius espanyol i francès , pensats i concebuts per
a la formació dels ciutadans dels respectius països, tenen una funció important d'adaptació a la realitat del nostre país. D'aquí la importància de la formació andorrana com a principal tret educatiu comú entre sistemes diferents
que han d'educar els mateixos ciutadans d'un mateix país . Aquesta reflexi ó
esdevé més profunda encara si observem l'actual configuració demogràfica
andorrana i la necessitat que l'escola tingui , entre altres objecti us , integ rar els
infants al país, i -a través seu- tots els membres de la famíli a, si ens és possible , aventurar aquest desig .
Quaranta anys enrere , en un país petit amb una societat demogràficament
estable i on els nacionals eren majoria, l'arrelament al país era plenament assumit pel nucli familiar amb independència del sistema educatiu seguit pels infants
i joves. En el creixement i l'evolució d'Andorra és fonamental la creació d'un sistema educatiu propi com a eix vertebrador de l'educació a Andorra, segons la
mateixa legislació . És cert que l'inici del sistema educatiu andorrà no respon ia
a una presa de consciència de la societat ni a una plena voluntat política de creació d'un sistema educatiu . Era un intent tímid de millorar l'educació existent mitjançant un projecte lingüístic més obert, més agosarat i sens dubte més adaptat a la realitat lingüística andorrana. El mateix projecte pedagògic va anar
donant forma a un sistema educatiu basat en les tendències educatives més
innovadores , partint dels elements culturals propis però obrint-se cap a altres
cu ltures i altres societats , tal com ho confirma el mateix plurilingüisme de
l'Escola Andorrana .
Si Andorra vol ser un Estat sòlid i consolidat i vol apostar pel futur, ha de continuar considerant l'educació com una prioritat, com una eina de cohesió ja que
30
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litat sense que això exclogui en absolut iniciatives educatives privades amb criteris i paràmetres de qualitat.
Roser Bastida i Areny
Llicenciada en Filologia hispànica i catalana i directora d'Educació del
Ministeri d'Educació, Joventut i Esports
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Oficial del Principat d'Andorra. Núm. 6 -any 8-17.01 .1996 .
8. Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa -Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra. Núm. 57 -any 8- 14.08.1996.
9. Llei de modificació dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans -Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra. Núm. 77 -any 8- 20.11.1996.
1O. Llei d'universitats -Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Núm. 53 -any 9- 20.08. 1997.
11 . Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures -Butlletí Oficial del
Principat d'Andorra. Núm . 14 -any 12- 22.03.2000.
12. Estad ístiques escolars 1999-2000 (dades al 14 de juliol del 2000). Servei de Gestió de
Dades .
13. Estudiants universitaris per països d'estudis. Curs 1998-1999. Dades de l'Institut d'Estudis
Andorrans.
14. Decret pel qual s'estableix l'estructura de la subdirecció dels serveis de suport per a la millora de l'ensenyament de la direcció d'educació bàsica, batxillerat, formació professional i formació d'adults i es regulen les funci ons dels serveis i de les seccions corresponents. -Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra. Núm . 8 -any 9- 29.01.1997.
15. Llei de beques i de crèdits d'estudis -Butlletí Oficial del Principat d'Andorra -Núm. 49 -any
4-02. 12.1992.
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ANNEX 1
HISTÒRIC D'ALUMNES PER SISTEMES EDUCATIUS (1977/ 1978 FINS
1999/2000)

SistemJ EJucatiu

Andorn\

Esc. N. Sra.
1977/ 1978
197811 979
1979/ 1980
1980/ 1981
198111982
198211 983
1983/ 1984
1984/ 1985
1985/ 1986
1986/1 987
198711988
1988/ 1989
19891 1990
199011991
1991 11 992
1992/ 1993
199311994
199411995
1995/ 1996
1996/1997
199711 998
1998/ 1999
1999/2000

Francès
2.634
2.746
2.96 1
3.056
3.119

3.313
3.352
3.456
3.51 o
3.503
3.437

3.524
3490
3.533
3.625

3.653
3.633
3.610
3.579
3.626
3.662
3596
3585

Total
5.953
6.251

Andorrà
I)

2.346
2.636
~.853

2.799
3.044
3.145
3.133
3.114
3.102
3.094
2.948

2.922
2. 895
2.761
2.5 39
2.343
2.121
1.994
1. 857
1717
1594

1.397
1.538
1.666
1.668
1.924

o
o

o
o

38

1. 823

82

1.908
1.829
1. 846
1. 840

176

1.828

L803
1.781
U76
1.829
1.804
1.807
Lï39
1.796
1.864
1935
1939

248
335

377
.¡57
577
681

835
959
l.l29
1.285
1.481
1.71 0
1.829
191 7
2095

66
68
7'2
IOl
68
60
7·1
87
11 3
105

Font: Recull anual estadístic del ministeri d'Educació, Joventut i Esports. Les dades del curs
1999-2000 són fins al 14 de juliol del2000.
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!comparatiu entre els sistemes educatius

Curs 1979-1980
12%

Escole; franc~\'S
4-::ll!tiJ

B:ocole:s t:.tpanyol~
34%r

Escoics andorrnncs

Curs 1.989-1990

7,13%

E.~1.1lc:s franc~es
39.33~.'~

r~ l:oles

33,11%

Escole; anÚCitl>IJ:Jei

Curs 1999-2000

:!3.61%
Fscoies: .!:hmcescs
38.47'%

!7, 11 %
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ANNEX 2
ÍNDEX LEGISLATIU I REGLAMENTARI EN EDUCACIÓ
1- Constitució del Principat d'Andorra -BOPA, núm. 24, any 5, 4.5.19932- Llei de l'Escola Andorrana aprovada pel Ml Consell General el dia 2 de maig de 1989
3- Llei qualificada d'educació -BOPA, núm . 51 , any 5, 28 .9.19934. Llei d'o rdenament del Sistema Educatiu Andorrà -BOPA, núm. 48 , any 6, 13.7.19945. Llei de creació de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya BOPA, núm. 6, any 8, 17.1.19966- Llei de beques i crèdits d'estudis -BOPA, núm. 49, any 4, 2.12.19927- Llei de guarderies infantils -BOPA, núm. 29, any 7, 24.5.19958- Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a
al Principat -BOPA, núm. 48 , any 8, 10.07.19969- Llei de modificació de la Llei de creació de l'Escola nacional andorrana d'esquí -BOPA ,
núm . 48 , any 8, 10.07. 199610- Llei de modificació dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans -BOPA, núm . 77,
any 8, 20.11.199611- Llei d'universitats -BOPA, núm. 53, any 9, 20.8.199712- Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa BOPA, núm . 57, any 8, 14.8.199613- Conveni Hispanoandorrà en matèria educativa -BOPA, núm. 18, any 5, 7.4 .199314- Conveni de cessió de dret de superfície -BOPA, núm. 18, any 5, 7.4.199315- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa
en l'àmbit de l'ensenyament -BOPA, núm. 18, any 5, 7.4.199316- Conveni de col ·laboració educativa (Escola Especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell) -BOPA, núm . 74, any 7, 6.12.199517- Edicte de l'edat d'escolarització -BOPA , núm. 16, any 3, 17.4.199118- Reglament de conserges dels Centres Escolars -text vigent incloent les modificacions
aprovades pel Ml Consell General , en la seva Sessió Ordinària del dia 14 d'octubre de
198319- Modificació de l'estatut intern del personal docent depenent del Govern d'Andorra BOPA, núm . 41 , any 7, 26.7.199520- Estatut dels ajudants de mestre d'ensenyament maternal -BOPA , núm . 71, any 5,
29 .12.199321- Estatut intern del personal amb responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica depenent del Govern d'Andorra -BOPA, núm. 65, any 8, 18.9.199622- Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana -BOPA,
núm . 83 , any 8, 27.12.199623- Reglament de l'esquí escolar -BOPA, núm. 59 , any 5, 3.11.199324- Reglament regulador del transport escolar -BOPA, núm. 44, any 1O, 9.9 .199825- Reglament d'educació bàsica d'adults -BOPA, núm . 57, any 8, 14.8.199626- Reglament de centres privats -BOPA, núm. 72 , any 6, 14.1 2. 199427- Pla d'estudis de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra -BOPA, núm. 6, any 6,
26. 1.199428- Pla d'estudis del diploma universitari en informàtica de gestió (DU-ig) de l'Escola
d'Info rmàti ca d'Andorra -BOPA, núm. 16, any 8, 6.3.1996-
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29- Règim d'equivalències dels estudis del sistema educatiu d'Andorra amb els corresponents espanyols d'educació no universitària -SOE núm 24730- Cartes entre el ministre d'Afers Estrangers del Govern de la República Francesa i el
ministre de Relacions Exteriors del Govern d'Andorra sobre el reconeixement per part de
França del diploma andorrà de segona ensenyança i del diploma andorrà de batxillerat 10 i 18.04.199731- Reglament de guarderies infantils -SOPA, núm. 74, any 7, 6.12.199532- Reglament que estableix el Comitè de Gestió de l'Escola de Formació de Professions
Esportives i de Muntanya -SOPA, núm. 80 , any 8, 11.12.199633- Reglament regulador de les branques de formació professional , que queden afectades per la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa -SOPA, núm . 78, any 8, 27.11 .199634- Reglament regulador de la composició de la comissió nacional de formació professional- SOPA, núm. 78, any 8, 27.11.199635- Reglament que desenvolupa l'article 12 de la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa -SOPA, núm. 15, any 9, 26-2-9736- Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà -SOPA, núm . 34, any 7, 21 .6.199537- Modificació dels annexos del Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà -SOPA,
núm. 40 , any 8, 12.6.199638- Normativa que desenvolupa el Decret d'avaluació del 21-6-1995 , en relació amb els
estudis de batxillerat -SOPA, núm. 72 , any 8, 23 .10.199639- Decret de modificació del Decret de data 4 d'agost de 1988, pel qual es crea l'Escola
Universitària d'Infermeria -SOPA núm. 47, any 8, 3.7.9640- Decret del programa d'educació maternal -SOPA, núm . 9, any 8, 7.2.199641 .- Decret del programa de primera ensenyança -SOPA, núm.53 , any 9, 20.8.199742- Decret del programa d'educació maternal de formació andorrana -BOPA, núm. 57,
any 9, 17.9.199743- Decret del programa de primera ensenyança de formació andorrana -BOPA, núm. 57,
any 9, 17.9.199744- Decret pel qual s'estableix l'estructura orgànica del Departament d'Educació del
Ministeri d'Educació, Joventut i Esports -SOPA , núm .8, any 9, 29.1.199745- Decret pel qual s'estableix l'estructura de la subdirecció de serveis de suport per a la
millora de l'ensenyament, de la direcció d'educació bàsica, batxillerat, formació professional i formació d'adults i es regulen les funcions dels serveis i de les seccions corres ponents -SOPA, núm. 8, any 9, 29.1.199746- Reglament del programa del bloc general del nivell 1 i del mòdul general de les activitats en el medi natural de la formació d'educador esportiu que imparteix l'Escola de
Formació de Professions Esportives i de Muntanya -SOPA, núm. 65 , any 11 , 10.11.199947- Reglament sobre l'estructura de la formació dels educadors esportius que imparteix
l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya -BOPA, núm. 65, any 11 ,
1o. 11 .199948- Reglament de derogació del Reglament que desenvolupa l'article 12 de la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa -SOPA , núm . 31 ,
any 12, 14.06 .2000-
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ANNEX 3
EFECTIU S D'ENSEN YANTS I EQUIPS DIRECTIU S

TOTAL EF.ECTJUS E

PERSONAL DOCENT:
ENSENYAMENT CONGREGAC IONAL,
ENSENYAMENT FRANCèS;
EN SENYM'fENT ESP Al'IYOL:
ESC. ESPEC IALiTZADA MERITXELL:
ENSENYANTS DEL lVllNISTERl:
ENSENYA.NT S ESCOLA A.NDORRANA:
ENSENYANTS ESCOLA D'INFORMATlCA:
ENSENYANTS CENTRE D' ESTUDIS VIRTUALS
ESCOLA D 'INFERMER!~
ESCOLA DE FORMACIO DE PROFESSIONS ESPORTIVES
l DE MUNTANYA
i l'ú'l'AL~

144
243
114

22
l24+( 3 eventuals)

249+( IO eventuals)
15
3
45

22

98 1

EQUIPS DIRECTIUS :
ESCOLES CONGREGACIONALS :
EN SENY M 1ENT FRA1\iCèS:
ENSENYAMENT ESPANYOL:
ESC. ES PEC!AU TZADA MERITXE LL:
ESCOLES ANDORRANES
ESCOLA D'INFORivlÀTICA
I CENTRE D' ESTUD IS VIRTUALS
ESCOLA D'fNFER1v1ERlA:
DIRECTO RS, CAPS I INSPECTO RS DEL MlNlSTERl:
ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ES PORTIVES
I DE MUNT ANY A

3
26

9

5
18
4
4

13
2

PERSONAL VARJ (no docent)
•
•
•

36

Ajudants de mestre:
Conserges:
Associacions de Pares:

112
23
22
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ANNEX 4
Centres
Francès de Canillo
Espanyol de Canillo
Andorrana de Canillo

Nacionalitat
Andorrana Esp anyola Francesa Portuguesa Altres
14

32

4

1

10

26

10

5

Total

12

4

10

1

22

1

4

46

66

Maternal francès d'Encarnp

38

5

10

11

8

72

Primari francès d'Encamp

69

12

9

35

21

146

Espanyol d'Encamp

67

45

1

43

3

159

Andorrana d'Encamp

173

51

1

21

2

248

Francès del Pas de la Casa

67

34

16

1

118

Espanyol del Pas de la Casa

26

23

2

10

1

62

Andorrana del Pas de la Casa

34

7

2

7

Francès d'Ordino

54

15

21

8

3

5

3

101
29

50

Espanyol d'Ordino

13

8

Maternal francès de La Massana

39

11

12

27

1

90

Primari francès de La Massana

50

10

11

40

6

117

Espanyol de La Massana
Andorrana de La Massana

Formació d'aprenents

18

45

141

60

48

3

114

6

6

6

219

54

8

213

7

129

15

7

Ptimati francès d'Andorra

186

52

20

70

82

813

165

174

Sant Ermengol

527

249

2

Andorrana d'Andorra la Vella

268

69

36

13

619

183

Espanyol d'Andorra
Comte de Foix

Francès de Santa Coloma
Janer

26

5

14

Maternal francès d'Andorra

5

87

19

364

40

8

223

71

8

11

200
1.446
797

19

4

360

14

11

6

4

79
812

54

29

19

3

Andorrana 2a ens. de Sta. Coloma

217

91

16

7

IEA-La Margineda

135

258

123

16

60

10

1

28

1

3

N. Sra. de Meritxell

Maternal francès de Sant Julià

105
331
532
100

Primari francès de Sant Jul ià

87

21

27

4

Espanyol de Sant Julià

44

68

21

1

142
134

66

99

15

172

36

1

2

211
197
334

IEA-Aixovall
Andorrana de Sant Julià

180

30

19

Maternal francès d'Escaldes

125

17

8

39

8

Primari francès d'Escaldes

207

34

11

72

10

38

76

43

5

162

Sagrada Familia

182

116

23

9

330

Andorrana d'Escaldes

354

61

39

15

469

63

18

2

2

85

5.344

2104

1225

286

9.318

Escola d'informàtica

Espanyol d'Escaldes

Andorrana d'Escaldes de batxillerat
TOTAL S

50

1

359

Dades al 14 de juliol del 2000
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ANNE X 5
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS PER ESTUDIS I PAÏSOS D'ESTUDI
CURS 1998-1 999

Alemanya
Magister - Arqueologia

Total
Andorra
Administració i finances
Assistent de gestió de PI MES
Ciències empresarials

h
I 1~
35

Dret
Enginyeria tècnica en informatica de gestió
Engi nyeria tècnica ~n informàtica de sistemes
Infermeria
Humanitats

~
W.

I

Psicopedagogia

Total
Bèlgica
Medicina

Total

h

Cana dà
Biologia
[Indeterminat]

.
Tota l

I

h

;

Dina marca
Enginyeria civil

Total
E3panya
Administració i direcció d'empreses
Arquitectura
Arquitectura tècnica
Art dramàtic
Belles arts
Biblioteconomia i documentació

Biologia
Ciències actua rials i financ~res
Ciències ambientals
Ciències de la informació
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències de l'educació
Ciències del mar
Ciències empresarials
Ciències politiques
Ciències politiques i de l'administració
Co merç internacio nal

38

h
56
11

5
3
4
1
16
1

6
2
1

23
2
41

18
4

Comunicació audiovisual
Criminologia i polltica crimmal
Dietètica i alimentació humana
Direcc ió hotelera
Direcció i gestió de personal
Disseny
Dret
Dret maritim
Economia
Educació fisica
Educació social
Em presa internacional
Enginyeria aeronàutica
Enginyeria de camins , canals i ports
Enginyeria de forests
Enginyeria de telecomunicació
Enginyeria electrònica
Enginyeria en automàtica i electrònica indu strial
Enginyeria en informàtica
Enginyeria industrial
Enginyeria mecànica
Enginyeria multimèdia
Engi nyeria qui mica '
Enginyeria tècnica agríco la
Enginyeria tècnica agrícola . Especia litat en
explotacio ns agropequàries
Enginyeria tècnica agrícola. Especialitat en indústnes
agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica de mines. Espec:alitat en
explotació de mines
Enginyeria tècnica de te lecomunicació. Especialitat
en imatge i so
Enginyeria tècnica de telecomunicació . Especialitat
en sistemes de telecomunicac! ó
Enginyeria tècnica de telecomunicació. Especialitat
en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació. Especialitat
en telemàtica
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en electrònica
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal. Especialitat en
explotacions forestals
Enginyeria tècn ica forestal . Especialitat en indústnes
foresta ls
Enginyeria tècnica industriaL Especialitat en
electricitat
Engi nyeria tècnica industrial . Especialitat en
electrònica industrial
Enginyeria tècnica industria l. Especialitat en
mec3nica
Estadística
Farmàcia
Filologia
Filolog ia anglesa
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia eslava
Filologia francesa
Filologi a hispànica

1
19
127
1
28

9
6

11
1
1

6
10
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ESTUDIANTS UNIVERSITARIS PER ESTUDIS I PAÏSOS D'ESTUDI
CURS 1998-1 999
Estats Units
Arquitectura
Aviació
Biologia
Ciències em presa rials
Ciències polftiques
Educació fisica
Humanitats
Informàtica
Medicina
Música

Filosofia
Finances
Física
Fisioterèpia
Gemmologia
Geografia

Geologia
Gestió d'empreses
Gestió i administració de persona l a l'emp resa
Gestió i administració d'empreses
Gestió i administració pUblica
Història
Història de l'art
Història i geografia
Hoteleria
Humanitats
Infermeria
Informàtica
Investigació privada

Total

4

10

18

2
6
5
1
2
6

Logopèdia
Magisteri
Matemàtiques

Medicina
Mestre - especialitat educac:ó especia l

17
5

Me:;otre - especialitat educació física
Mestre - especialitat educació infantil

4
1O

Mestre - especialitat educació musical
Mestre - especial itat educació primèria
Mestre - especia litat llengua estra ngera

2
5
2

Música

Odontologia
Òptica i optometria
Pedagogia
Periodisme
Pedologia
Producció i realització

4
1
1

Psicologia
Psicologia clinica
Psicopedagogia
Publicitat i relacions públiques
Quim ica
Ràdio i televisió
Relacions laborals
Relacions públiques i comunicació
Relacions públiques i comunicació de les
organitzacion s
Restauració · Art
Sociologia
Tècnic de grau superior en ed ucació infantil
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació

62
1

9

1
7
1
1
10

Treball social

5

Tributari i comptable
Turisme
Veterinària

1
26
3

[Indeterminat[

12
Total

844

Fra nça
Acció comercial
Acústica
Administració económica i social
Administració i gestió d'em preses. Jurista d'empresa
Agronom ia
Arquitectu ra
Arquitectura
Art dramàtic
Arts plastiques
Audiovisual
Belles arts
Biologia
Biologia cel.lula r i fisiologia, "mentien" microbiologia
Bioqufmica
Ciències
Ciències de l'educació
Ciè ncies del llenguatge
Ciències empresarials
Ciències i tècniques de les activitats físiques i

1
1
2

2
3

22

esportives (STAPS)
Cinesiteràpia
Come rç
Dret
Economia
Educació física
Electrónica
Electrònica industrial i informàtica
Empresarials
Eng inyeria
Enginyeria agrònom a
Enginyeria civil
Enginyeria de telecomun icació
Enginyeria elèctrica i inform àtica industrial
Enginyeria en electricitat i informiltica
Enginyeria en informéitica
Enginyeria finanCEra
Enginyeria industrial
Eng inyeria mecànica
Eng inyeria qufmica
Enginyeria tècnica
Enginyeria tècnica agricofa
Enginyeria tècnica en informatica
Escola preparatòria als grans concursos
Farrnéicia
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39
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8
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ESTUDIANTS UNIVERSITARIS PER ESTUDI S I PAÏSOS D'ESTUDI
CURS 1998-1999

Filologia

1

Filologia anglesa

3
46
8
1
11

Filologia castel lana
Filologia ca lalana
Filosofia

Fis ica
Física i quimica

Geografia
Gestió

Història
Història i civi litzacions
Historia i geografía
lnform3tica
Llengües
Llengües estrang eres

4

Llengües estrangeres aplicades

3

Lletres d3ssiques

1

Lletres modernes
Matemàtiques
Medicina
Micromec3nJca

2
13
18
1

Microtècnica

1

MÜSIC3

3

Odontologia
ò ptica i optometria

2

Ortofonia
Ortoptista

Pilot d'helicòpter

1

Psicologia

11

Psicomotricitat
Publicitat i relaclons pUbliques
Sociolog ia

Turisme
[I ndeterminat}

Tota l
Gran Bretanya
Admin istració i direcció d'empreses
Física atmosfèrica
Música

Tota l

320

W

Hola nda

Enginyeria civil

Tota l

H

Suïssa
Alta direcció hotelera

Arquitectura
Gestió d'a ctivitats hoteleres

To tal generaJ

40

1.405
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L'ensenyament
confessional.
Del segle XIX
al segle XXI
César Garcia i Bernardo
a presència de l'ensenyament confessional a Andorra va començar a final
del segle XIX i va anar arrelant-se al llarg del segle XX, i a les portes del
segle XXI presenta un bagatge que fa que miri l'esdevenidor amb optimisme i confiança.
Vint-i-tres anys després de l'arribada a la Seu de les germanes de la Sagrada
Família d'Urgell , encapçalades per la mare Anna M. Janer, amb l'impuls i suport
del bisbe Casañas van obrir a Canillo el primer col ·legi del Principat. Era l'any
1882, i la població de Canillo en aquell moment era de mil cent habitants. La
intenció era mantenir l'esperit religiós de les Valls mitjançant col·legis que formessin les nenes d'aquest país .
El poble andorrà al qual les monges de la Sagrada Família anaven a dispensar els beneficis de l'educació cristiana era un poble de conviccions religioses seculars, tan fermes i robustes com les ingents muntanyes que circumdaven les seves valls . Des d'aquell any fins ara han estat milers les persones que
han rebut una formació acadèmica i humana en els diferents centres escolars
que van obrir (i alguns també van tancar ) les monges de la Sagrada Família,
els monjos de Montserrat i posteriorment els salesians.
Actualment són prop de dos mil els alumnes que tenen els centres que pertanyen a l'ensenyament confessional , és a dir, l'ensenyament promogut per diferents congregacions religioses i amb el suport de l'Església catòlica.

L

Els inicis
Canillo
La mare Janer va demanar a la mare Pilar Vilà que marxés a Canillo amb
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quatre germanes més per tal d'establir-se al poble muntanyenc i treballar al
col·legi que haurien de posar en marxa per formar cristianament les nenes
d'aquella vall i servir el veïnat tal com els ho havia demanat el Sr. bisbe
Casañas. La mare Vilà va acceptar l'ordre de venir a Canillo amb obediència i
humilitat. Calia deixar la Seu i establir-se trenta-cinc quilòmetres riu amunt, dintre de terra andorrana, seguint un camí gens fàcil que després de dues jornades de camí les deixaria a mil sis-cents metres d'altura, en un poble on vivien
mil cent ànimes .
Va ser el 30 de març de 1882 quan el prelat va fundar el col·legi , que es va
mantenir amb les modestes retribucions de les alumnes i els mitjans que proporcionava el prelat, quan no n'hi havia prou amb l'aportació de les alumnes.
Com que el bé que es podia fer era limitadíssim ; el veïnat, escàs , i els mitjans de subsistència d'aquest col·legi , quasi nuls, es va disposar clausurar-lo
l'any 1912.
Andorra la Vella
Un grup de veïns d'Andorra la Vella, amb el suport de les autoritats de la
parròquia, van demanar al bisbe Casañas que s'establís també a Andorra la
Vella un col·legi de nenes com el que s'havia obert a Canillo l'any anterior. El
bisbe hi accedí i el 23 d'octubre de 1883 s'obrí el col ·legi a Andorra la Vella , dirigit també per les germanes de la Sagrada Fam ília.
El col ·legi es mantenia amb les mensualitats que pagaven les alumnes i, més
tard (1886) , a més a més amb una subvenció que donava el Comú .
Posteriorment es va construir un edifici (1891) que servia d'escola i de casa a
la comunitat de religioses . Un carrer d'Andorra la Vella recorda el lloc on es va
trobar aquest col·leg i durant molts anys.
Aquest col·legi seria el germen del que coneixem actualment, el qual es va
traslladar a Santa Coloma a final dels anys seixanta.
Sant Julià
Sota els auspicis del bisbe Casañas s'establí a Sant Julià un col ·legi per a
nenes també regentat per les germanes de la Sagrada Família d'Urgell , el juliol
del 1887. Anys més tard van ocupar un edifici al peu de la carretera que havia
manat construir el bisbe Benlloch amb la finalitat de servir de local per a l'escola i per a casa del comú (actual edifici del Comú de Sant Julià) .
Durant els anys cinquanta la matrícula s'havia anat redu int progressivament;
el poble tenia escoles d'ensenyament francès i espanyol i el matei x col·legi
d'Andorra la Vella no era pas lluny. Aquestes circumstàncies van fer que les germanes de la Sagrada Família es plantegessin seriosament la clausura del
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col·legi , malgrat l'oposició del bisbe . Finalment les circumstàncies adverses van
prevaler i en acabar el curs 1961-1962 es va clausurar el col·legi .
Encamp
L'agost del 1893 s'establí a Encamp una nova comunitat de religioses, que
van posar en marxa un col·legi per a nenes el primer d'octubre d'aquell any.
Abans d'acabar el curs van signar un contracte amb el Comú d'Encamp pel qual
les monges s'obligaven a fer-se càrrec de l'ensenyament de noies a canvi de
proveir-les del local necessari , estris d'ensenyament i una assignació anyal.
Aquest col ·legi també es va tancar, encara que no hi ha constància de quan ,
però sí que sabem que el 1921 encara feia les seves funcions.
Sota els auspicis del cardenal Casañas , i abans d'acabar el segle XIX, es
van obrir al Principat els col ·legis de les religioses de la Sagrada Família d'Urgell
a Canillo, Andorra la Vella, Sant Julià i Encamp.

La consolidació
Els anys trenta a Escaldes
El 1O de febrer de 1935 s'obrí el col·legi de la Sagrada Família a Escaldes. El
bisbe Guitart va aprovar, aplaudir i beneir l'obertura d'aquest nou col·legi per a nenes
a Escaldes. En aquest nou projecte van tenir un paper fonamental els monjos de
Montserrat, que regentaven un col·legi per a nens també a Escaldes. Van fer una
petició a les autoritats i al bisbe per tal d'obrir a quest nou centre, com així es va fer.
El Quart d'Escaldes va proporcionar el local, el mobiliari i material necessari a més a més d'una subvenció anyal de dues mil pessetes . Les monges estaven obligades a atendre els pàrvuls, donar instrucció primària i preparar per a la
secundària les assistents a les seves classes.
Aquest col ·legi ocupava un local provisional , que trenta anys més tard (1965)
es va convertir en definitiu , en construir el Consell un nou edifici que va ser compartit amb les escoles espanyoles i franceses.
El col-legi Meritxell
El 1931 , i com a conseqüència de la proclamació de la república a Espanya,
els monjos benedictins de Montserrat obren a Escaldes un col ·legi per a nens,
al qual anomenen Meritxell.
En aquests moments delicats per a l'Església a Espanya també s'hi van establir els jesuïtes.
La presència dels monjos benedictins va ser breu ja que l'any 1943 van tancar el seu col·legi .
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A la segona meitat de la dècada dels quaranta hi havia a Andorra tres
co l·legis confessionals reg its per les monges de la Sag rada Família, a Andorra
la Vella, a Escaldes i a Sant Julià. El nombre d'alumnes d'aquests centres va
variant amb crescudes i ca igudes , però manté el mateix nombre d'alumnes
durant els anys cinquanta i començament dels seixanta (202 alumnes el 1953,
212 el 1963}.
Els anys seixanta a Andorra la Vella. El col-legi Sant Ermengol
A partir del 1962 el Consell començà la construcció d'edificis per acollir els
centres docents d'Andorra.
El 1965 ja s'està treballant en un nou projecte : un col·legi re ligiós per a nois
a Andorra la Vella. Es comença a construir un nou edifici en un terreny que el
Consell havia cedit al copríncep episcopal.
El 17 d'octubre de 1966 el bisbe lglesias Navarri inaugurava el nou col- legi confessional , al qual s'havia posat el nom de Sant Ermengol. Per tal de portar a terme
la tasca educativa d'aquest co l·legi s'encarregarà als salesians la seva direcció.
Es constitue ix un patronat rector que està format a parts iguals pel Consell i
la Mitra i que funciona com una mena de govern del col ·legi .
Els anys seixanta contemp len també el naixement d'un nou edifici. Les monges de la Sagrada Família van construir a Santa Coloma un nou co l·legi , que va
substituir el d'Andorra la Vella, que havia quedat obsolet. Fou l'any 1968 quan
es començà la construcció d'aquest edifici i el curs 1968-1969 les primeres aules
ja hi eren instal·lades. Rebé el nom d'Institut Janer (únic centre al món que porta
el nom de la fundadora de l'Institut de les Germanes de la Sagrada Família
d'Urgell) . En accedir al batxi llerat va haver de canviar-se pel de col·legi Mare
Janer (el nom institut és específic a Espanya per als centres públics d'ensenyament mitjà) . A l'antic col ·legi d'Andorra la Vella s'impartien estudis de preescolar i primària. En passar al nou col ·legi , va tenir el reconeixement de batxillerat
elemental i superior.
Els anys setanta el co l·legi Sant Ermengol i els de la Sagrada Família van
iniciar una feina conjunta amb el suport de la Mitra, per tal d'establ ir criteris per
a un bon rendiment de l'ensenyament en aquests centres. Es va acordar que :
- El nivell preescolar de nens i nenes es faria a les monges de Santa Coloma
i Escaldes .
- Al s tres centres s'impartiria l'EGB , dedicats els de les monges a les noies i
Sant Ermengol , als nois.
-Sant Ermengol tindria un batxillerat superior mixt.
-El col·legi Janer faria primer grau de formació professional administrativa,
també mixt.
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A partir del curs 1978-1979 tots els col-legis van esdevenir mixtos, car van
començar a acceptar alumnes de tots dos sexes .

L'actualitat
Subvencions
El col-legi Sant Ermengol va ser gratuït des de la seva creació. Al contrari , el
centres de les monges no ho eren .
Es dóna el cas paradoxal que els únics centres al Principat no gratuïts eren
els de la Sagrada Família. En passar al nou edifici de Santa Coloma, la direcció
del col-legi , amb el suport de la Mitra, va reiterar la sol-licitud de subvenció oficial a la Casa de la Vall. El 1O d'agost de 1977 el Consell es va comprometre
amb un document escrit a fer-se càrrec de les despeses de l'ensenyament als
centres docents de la comunitat de la Sagrada Família d'Urgell. A partir d'aquell
moment els col -legis de les monges eren gratuïts.
Al mateix temps es va elaborar una avantprojecte de conveni amb la Casa
de la Vall i després de diverses converses amb persones de l'Assessoria
Pedagògica (així es deia llavors) no es va arribar a cap acord concret (1984). A
hores d'ara encara no hi ha signat cap conveni entre les religioses de la Sagrada
Família i el ministeri d'Educació .
L'ensenyament en català
Els col-legis confessionals han estat sempre dintre de l'estructura administrativa espanyola, però s'ha entès des de Madrid que no eren centres equiparables amb la resta de col-legis d'Espanya i fins i tot diferents dels centres espanyols a l'estranger, perquè malgrat estar sota la seva autoritat acadèmica, no
són centres públics sinó privats, no concertats i amb un ensenyament en llengua catalana. Això va fer possible que , durant la segona meitat dels anys setanta, comencés un procés de transformació en l'aspecte lingüístic, que va propiciar la substitució del castellà pel català com a llengua vehicular.
Era aquell moment transcendental després de la mort d'en Franco , quan va
començar a Catalunya una recuperació pública de la identitat que va quedar
palesa especialment en l'ensenyament. Els centres que la Sagrada Família té a
Catalunya van formar part d'aquest corrent catalanista, i per extensió els dos
d'Andorra , tot i que aquests estaven obligats pel país on es trobaven a adoptar
el català com a llengua pròpia, encara que no hi hagués hagut aquesta nova
situació a Catalunya.
Cal recordar que l'Assessoria ja proporcionava els professors necessaris per
a l'ensenyament de l'assignatura de català i de geografia i història d'Andorra ,
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abans d'aquest corrent a Espanya i que la mateixa idiosincràsia d'Andorra obligava a utilizar el català com a primera llengua.

La línia educativa
Els co l·legi s confessionals són centres a l'abast de qualsevol família. Com a
centres mantinguts amb diners públics , tenen l'obligació d'acceptar aque ll s
alumnes que ho desitgin i ho manifestin , per tal d'assegurar la lliure elecció dels
pares del centre educatiu que volen per a llurs fills (l 'única limitació és el nombre de places).
Que siguin col·legis re ligiosos no vol dir que hi hagi una selecció de pensament, és a dir, que estiguin reservats a famílies catò liqu es . És evident que no
tots els pares que porten llurs fills als centres confessionals són catòlics ; n'hi ha
d'indiferents, d'agnòstics , d'ateus i fins i tot d'altres religions .
El caràcter propi del centre no obliga els pares a ser practicants , però sí que
porta a terme amb els alumnes el tipus d'ed ucació que entén que és el més complet, i aquest implica una concepció de l'home en tots els seus vessants , també
com a ésser espiritual. S'inclou per tant aquesta faceta en els plans d'estudi i en
el tarannà quotidià dels centres .
La religió és una assignatura que està present en tots els cursos. Es complementa amb celebracions religioses que s'emmarquen dins l'any litúrgic
(Nadal , Quaresma, Pasqua, Pentecosta) i amb la filosofia del centre , que està
imbuïda d'humanisme cristià.
La concepció de l'home és la que proclama el missatge cristià , un ésser creat
per Déu , que ha d'anar vers Ell , al mateix temps que s'ha de donar a l'altre, al
pròxim i que ha de lluitar per fer un món més just, més solidari , més fratern , més
humà.
Cal recordar que la immensa majoria dels professors d'aquests centres és
laic (els cape ll ans i les monges amb prou feines arriben al 5 %) i que d'aquests
no tots són creients. Per a aquests es demana un respecte absolut, en la línia
educativa del centre .
La concepció de l'alumne està basada en la idea de formar persones ,
d'acompanyar-les en el seu procés d'aprenentatge i construcció personal. Una
formació que ha de tenir en compte aspectes acadèmics (aprendre a saber i fer)
i aspectes personals (aprendre a ser i a conviure). Una formació que ha de construir uns valors que els han de procurar les capacitats i mitjans personals per ser
més lliures, més tolerants , més democràtics , més solidaris , més bons ciutadans
d'un país, Andorra , però amb la ment oberta i fraternal cap a tots els homes del
món .
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El futur
Pel que fa a l'alumnat, s'espera que continuï la mateixa demanda de places ,
amb el mateix suport per part de moltes famílies .
Si el nombre d'alumnes es manté constant els últims anys (al voltant de dos
mil) , el de professors ha augmentat considerablement l'última dècada, amb la
consegüent baixada de la ràtio i la millora en la qualitat de l'educació. Els professors segueixen programes de formació permanent, imprescindible per mantenir una feina educativa bona. Caldrà potenciar i augmentar aquesta formació
per cobrir totes les necessitats a què hagi de fer front l'escola del segle XXI.
Cal també millorar i reforçar les relacions amb les fam ílies a través de les
associacions de pares i de programes concrets que reforcin el lligam que ha
d'haver-hi entre pares i professors i que facilitin l'intercanvi d'informació i d'experiències per tal de portar a terme la difícil feina educativa. És imprescindible que
l'escola apropi molt més les famílies . Cal que la família prengui com a seva
l'escola, que s'hi impliqui i doni suport a la feina educativa de l'escola.
Pel que fa a la situació administrativa, hi ha algunes particularitats que probablement es difiniran en els propers anys. Hi ha una certa paradoxa en aquesta situació perquè els centres educatius més antics del Principat no estan sota
la dependència del ministeri d'Educació d'Andorra.
Centres que fa vint-i-cinc anys que fan el seu ensenyament en català i que
tenen en compte les peculiaritats d'aquest país i les incorporen als seus plans
d'estudi , no estan sota la dependència del ministeri d'Educació andorrà.
Centres que fa més de trenta anys que estan subvencionats pel Consell , primer, i pel Govern , després , que s'ha fet càrrec de la totalitat del seu pressupost,
que ha anat augmentant cada any sense cap trava, no estan sota la dependència del ministeri d'Educació d'Andorra.
Estem en un moment de consolidació del sistema educatiu andorrà i potser
fóra l'hora de tractar d'aquesta situació administrativa, que és atípica . Cal que
les parts implicades en aquests centres (Govern d'Andorra , Mitra, ministeri
d'Educació d'Espanya) seguin i parlin sobre aquest assumpte , per buscar les
vies per incorporar aquests centres al sistema educatiu andorrà, que per lògica
és on han d'estar. Segur que es trobarien els camins que podrien acontentar
totes les parts i fer possible que els centres confessionals passin a formar part
de l'estructura educativa andorrana amb tots els drets i totes les obligacions.
Solament així podríem parlar d'una situació normalitzada, en la qual hi hauria
centres públics (el que ara anomenem escola andorrana) i centres privats (no
es pot dubtar que són també andorrans ).
De tota manera el que cal és potenciar aquesta xarxa educativa pròpia de la
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qual actualment disposa Andorra i mimar els centres públics estatals i els centres públics no estatals (confessionals) com fins ara han fet els successius
governs . Dedicar esforços i diners a l'educació és una necessitat que cap país
no pot eludir. En aquests moments de canvi rapidíssim de mentalitat, de maneres de viure , de maneres de treballar, disposar d'un bon sistema educatiu és
imprescindible per poder tenir un punt de referència bàsic del que un país ha
estat, és i serà.
César Garcia i Bernardo
Llicenciat en filosofia i lletres i cap d'estudis del col· legi Janer
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L'ensenyament
francès a Andorra

Jean-Alain Toquec

'ensenyament francès a Andorra celebrarà aquest any el seu centenari oficial , ja que la declaració d'obertura de les dues primeres escoles franceses
a Andorr·a, a Andorra la Vella i a Sant Julià de Lòria, data del mes d'octubre del 1900, en un país on l'e nsenyament, no obligatori , era assegurat o bé pel
clergat o bé per l'escola catòlica (la Sagrada Família) .
Tanmateix, podem situar-ne les primícies alguns anys abans , el 1895, quan
les dues primeres andorranes , la Srta. Maestre (més tard va ser la Sra. Dolsa)
i la Srta. Huguet van entrar a l'éco/e norma/e de Perpinyà després d'haver obtingut, el 29 de juliol de 1895, el certificat d'estudis primaris. Van ser les dues primeres andorranes que es van beneficiar l'any 1890 de beques a França, a fi
d'introduir realment al país la llengua francesa, llengua del copríncep, segons
els desitjos del veguer i d'altres personalitats de l'època.
L'any 1905 tres famílies més van acceptar beques per als seus fills , fet que
havia de permetre la creació d'escoles a Canillo , Encamp i Esca ldes.
Abans d'abordar el lloc de l'ensenyament francès dins el sistema educatiu
andorrà i les seves característiques, recordem algunes dates importants .
El 18 de juny de 1917 és la data del primer decret relatiu a la creació d'escoles
primàries públiques, l'objecte del qual era l'ensenyament de la llengua francesa al
territori d'Andorra (complementat per una disposició del 30 d'octubre de 1917).
Després , fins a l'any 1982 i especialment el 1952 i el 1982, es van anar aportant precisions sobre els centres docents, l'estatus de diversos funcion aris , i particularment els de nacionalitat andorrana, en form a de decrets i disposicions , que
van permetre la integració completa dels nostres centres docents dins el sistema francès tot conservant les seves característiques locals .

L
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• 1956. Creació del cours complémentaire.
• 1972. Transformació del cours complémentaire en CES.
• 1974. Obertura dels nous locals del Collège amb dues seccions professionals.
• 1979. Obertura de les classes de seconde i construcció del Liceu .
• 25-01-1982 i 07-05-1982. Decret del president de la República Francesa
sobre els establiments escolars francesos d'Andorra i el seu personal (abrogació del decret del 1917).
• 1982. Obertura de la Secció d'Educació Especialitzada (Segpa) .
• 1982. Obertura de l'Escola Andorrana.
El 1982 és, per tant, un any clau ; d'una banda, els decrets del 25-01-82 fan
referència a les escoles i al Liceu del cop ríncep francès , fet que els dóna un sím bol fort. D'altra banda, l'any 1982 veu també l'obertura de les escoles andorranes ; el sistema educatiu andorrà es perfila (escola andorrana, centres docents
d'ensenyament francès i espanyols).
Del 1982 al 1993 els nostres centres docents funcionen en aquest marc i
conserven la seva plaça dins el país; el 1993 serà un altre any clau. Andorra es
dota d'una Constitució i el seu Govern signa un conveni amb el Govern francès
en el camp de l'educació.
Per tant, aq uest conveni francoandorrà en termes d'educació , signat el 19 de
març de 1993, és el que regula la presència educativa francesa al Principat.
És útil , sense entrar en detalls, recordar l'article 1:
"Els centres docents d'ensenyament francès al Principat d'Andorra contri bueixen al desenvolupament de l'educació al Principat, assegurant un ensenyament francès de qualitat dins el respecte de la identitat andorrana.
Assegu ren el seu ensenyament d'acord amb els principis de gratuïtat i obligació vigents en els centres escolars públics a França."
Ai xí, es posen en marxa dos eixos d'acció:
• els centres docents d'ensenyament francès contribueixen al servei públic
d'educació andorrà;
• l'asseguren d'acord amb els principis en vigor dins els centres docents
públics a França.
Més endavant, es precisaran amb decrets els estatuts dels centres docents,
que esdevindran centres docents d'ensenyament francès (si bé el nom de
cop ríncep hi ha desaparegut, l'esperit hi queda) .
Els centres docents d'ensenyament francès a Andorra contribueixen al
servei públic andorrà
Des de quasi mitjan segle , el 40% de la població escolaritzada està inscrita
als centres docents francesos. Aquest percentatge , és cert, està pràcticament
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estabilitzat, però amaga una evolució de nacionalitats acollides que correspon ,
d'altra banda, a la immigració dins el país.
Més de la meitat dels nostres alumnes són andorrans (o nascuts a Andorra) ,
prop d'una quarta part portuguesos , el 10% francesos ; després vénen els espanyols , els marroquins .. . (xifres del primer grau , no estabilitzats encara en el
segon). La llengua del país és ensenyada a partir de la moyenne section de
l'escola maternal dins les catorze escoles primàries, maternals que escolaritzen
2.200 alumnes i el Liceu -College- LEP , que tenen 1.500 alumnes .
Per integrar millor les nostres seccions a l'economia local, des del 1993:
• hem creat uns BTS gestió PME-PMI , a fi de preparar alts càrrecs necessaris en algunes empreses del país .
• hem creat un BEP electrotècnic, que pot continuar-se amb una formació
complementària en corrents febles , electrodomèstic ...
• hem transformat el CAP Restaurant en BEP a fi d'elevar-ne el nivell ; hem
creat el BAC-PRO Restaurant-Servei per subministrar mà d'obra qualificada dins
la principal branca de l'economia local .
• hem creat el BAC-PRO Comptabilitat.
Al mateix temps, la formació contínua per a adults s'ha desenvolupat igualment a fi de permetre a treballadors del país o bé perfeccionar-se en els seus
oficis , o bé aprendre el francès , llengua de comun icació i llengua del copríncep .
Les accions més importants són :
• en francès (amb passatge dels exàmens DELF i DAF) .
• en hoteleria.
• en informàtica-comptabilitat.
i concerneixen prop de 400 inscrits l'any.
Aquestes accions estan finançades pel ministeri francès d'Afers Estrangers,
per la regió Llenguadoc-Rosselló i des d'aquest any pel Govern andorrà, que
demostra així el seu interès a perpetuar aquest tipus d'acció .
S'ha de precisar que sobre més de 300 funcionaris de l'Estat francès , una
tercera part és de nacionalitat andorrana.
L'ensenyament es realitza d'acord amb els principis i la pedagogia en vigor
dins els centres públics de França
Els principis de base són els de laïcisme i de gratuïtat. La llei francesa
d'orientació sobre l'educació del 1989, que col ·loca l'infant al centre del sistema
educatiu , determina la base de la pedagogia.
Basant-se en aquests principis, les escoles d'ensenyament francès acullen
tots els infants que desitgen ser-hi admesos , i intenten posar en funcionament
les estructures adaptades per a cada un d'ells.
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Per això hem obert:
• Classes per aco lli r infants primo-arrivants, és a dir, que han arribat a
Andorra després dels sis anys sense parlar la llengua francesa .
• Classes i ajudes per aco llir infants amb grans dificultats d'aprenentatge o
lleugerament deficients: classes de perfeccionament, canal d'ajuda als infants
amb dificultat (per al primer grau) , Segpa per al segon grau.
Al Collège des de fa alguns anys s'han posat en funcionament ajudes personalitzades, aj udes a la informació ; al Liceu , treballs personalitzats dirigits.
Així , tota la pedagogia ap licada és la que permet a cada infant desenvolupar
les seves aptituds segons el seu propi ritme , posar en relleu totes les seves
capacitats i obtenir les qualificacions que li permetran d'inscriure's de la millor
manera possible dins la vida d'ad ult i la vid a professional , sigu in quines siguin
les seves qualitats o les seves dificultats.
Un objectiu clarament definit és ajudar a la formació d'alts càrrecs del país
És per això que desitgem atreure cap a l'ensenyament superior francès el
màxim nombre d'andorrans o residents.
La varietat d'aquest ensenyament superior, estudis curts (IUT, BTS) , estudi s
llargs , estudis professionals, diverses escoles d'eng inyers , de comerç .. . és un
avantatge que ha de permetre a cadascú trobar la seva via .
Si dos terços dels alumnes de termina/e del liceu Comte de Foix continuen
els seus estudis a França, malauradament, fins al moment, pràcticament cap
alumne de les escoles andorran es o espanyo les no s'ha incorporat a les universitats franceses. Barcelona segueix sent un pol atract iu molt fort. Per contribuir millor a l'equ ilibri , element fonamental de l'andorran itat amb el plurilingüisme dels andorrans, són necessaris alguns avenços.
Per conc loure , recordem que l'ensenyame nt francès , conservant l'esperit
dels centres docents del cop ríncep francès, contribueix dins l'ànima de l'escola
francesa a formar futurs ciutadans del país , a fi que aquest continuï desenvolupant-se en la democràcia per la qualitat dels seus ciutadans.
Jean-Aiain Toquec
Agrégé de mathématiques i delegat de l'ensenyament francès a Andorra
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L'ensenyament
espanyol
a Andorra

tesa la contínua i tradicional afluència d'immigrants al Principat d'Andorra
amb llurs famílies i fills , fou del tot necessari crear, regular i establir les
bases de l'ensenyament reglat , origen dels tres sistemes educatius que
hi ha al país : el sistema educatiu andorrà , el sistema educatiu francès i el sistema educatiu espanyol.
És d'aquest últim, que em toca encetar la ponència del que any rere any ha
fet i fa encara l'estat espanyol tant per als seus compatriotes , com per als ciutadans del país i d'altres nacions que han passat per les diferents escoles
espanyoles i que ara conviuen en aquest marc incomparable de les valls
d'Andorra .
Fent una mica d'història, fou l'any 1882 quan es crearen els primers centres
d'ensenyament a les valls d'Andorra , amb la fundació de l'escola de Canillo ,
Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria per part de les germanes de la congregació de la Sagrada Família d'Urgell. D'altra banda, les primeres escoles franceses daten de principi del segle XX.
El 1920, l'insigne catedràtic i alhora polític Fernando de los Ríos Urruti en el
seu llibre Vida e instituciones del pueblo de Andorra. Una supervivencia señorial escrivia: "Adquiere el andorrana s u cultura en las escue/as primarias, únicos
centros de enseñanza que existen. No dependen éstas del Gobierno general de
los Valies, sina de los Municipios o parroquias, cada una de las cua/es sostiene
una en el pueblo principal para niños y niñas, pagando a los maestros o maestras mil a mil doscientas pese tas[ ... ]"
Més endavant, el 1930 el ministeri d'ensenyament espanyol obrí definitivament les escoles de primària, i el 1964 establí una delegació d'ensenyament

A
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mitjà, posteriorment transformada en institut de batxillerat, depenent de la Seu
d'Urgell , a Andorra la Vella .
Vers el 1965 el copríncep episcopal creà el col·legi Sant Ermengol , dirigit i
administrat per la congregació dels salesians , que es posà en marxa el 1966, i
el 1968 s'inaugurà el col ·legi Janer de la Sagrada Família a Santa Coloma.
El 1972, els centres que depenen del sistema educatiu espanyol , les escoles primàries , l'institut, i les congregacionals (Sagrada Família, col ·legi Janer i
col ·legi Sant Ermengol) , incorporen en el seu currículum , per acord del Consell
General , el programa de formació andorrana, per tal de preservar la identitat i
les peculiaritats del país mitjan çant l'ensenyament de la llengua catalana , la
història i la geografia i les institucions andorranes, ja que fins aquell moment
només impartien els ensenyaments propis.
La seva situació jurídica no es regulà fins a la signatura del conveni entre el
copríncep episcopal i el govern espanyol , l'any 1981 ,
Una data molt important que no podem oblidar fou el 1982, quan el govern
d'Andorra creà l'Escola Andorrana amb la finalitat de tenir el seu propi sistema
educatiu.
Posteriorment, pel que fa al sistema educatiu espanyol s'estableixen i regularitzen les condicions de cooperació educativa fonamentades en el Conveni hispanoandorrà en matèria educativa , signat a Madrid 1'11 de gener de 1993, per
part del ministeri d'Edu cac ió i Ciència i el ministeri d'Assumptes Exteriors del
govern espanyol , d'una banda, i de l'altra per part de la Mitra d'Urgell i el govern
d'Andorra. D'aquesta manera s'introdueixen aspectes importants no inclosos en
el Règim de col·laboració del 1981.
Aquell matei x any, el 25 de juny, es publica el Reial decret 1027/93, pel qual
"se regula la acción educa tiva en el exterior" . En l'article 2n , apartat 1r, diu: "La
acción educativa española en el exterior incluira la promoción y organización de:
a) Enseñanzas regladas correspondientes a niveles no universitarios del sistema educativa español.
b) Currícu/os mixtos de contenidos del sistema educativa español y de los
propios de otros sistemas educativos."
I encara en l'article 4t diu : "La acción educativa en el exterior contribuira al
mantenimiento de vínculos cultura/es i lingüísticos de los residentes españoles
en el exterior."
En el capítol 11 , Acción educativa a través de centros docentes, article 7è ,
apa rtat 1r, cita : "La acción educativa españo/a en el exterior se podra desarro1/ar, entre otras, en las instituciones que se especifican a continuación:
a) Centros docentes de titularidad del Estada español [ ...)"
I a l'article 14è posa les bases dels òrgans de govern d'aquests centres , que
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seran: unipersonals (director, cap d'estudis , administrador i, atès el cas , vicedirector) i col·legiats (consell escolar i claustre de professors) .
Aquí podem dir que els claustres de professors de les diferents escoles
espanyoles i de l'IEA estan integrats per professors nomenats pel ministeri
d'Educació , Cultura i Esports espanyol , els quals s'adscriuen a una escola o a
l'institut per raó d'un concurs públic de mèrits que anualment es convoca entre
els funcionaris de carrera en actiu dels corresponents cossos i escales docents
espanyols . Queda estipulat que la durada del nomenament d'aquests professors
en règim d'adscripció temporal és de tres anys, prorrogables per tres més prèvia sol ·licitud de l'interessat. Acabat aquest període de sis anys, s'ha de retornar a Espanya, on després d'un temps estipulat al citat concurs es pot tornar a
demanar en una nova convocatòria tornar a l'exterior, a Andorra o a un altre
país .
També cal dir que els professors de formació andorrana (llengua catalana i
medi d'Andorra) , nomenats pel Govern d'Andorra , formen part dels corresponents claustres de professors de cada centre educatiu , com també els professors de religió nomenats per la Mitra. Cal remarcar que els centres com a tals
són aconfessionals i per tant l'assignatura de religió no hi és obligatòria, encara
que per diferents motius el 90% dels alumnes la facin .
Atès el cas , els professors especialistes de l'escola Nostra Senyora de
Meritxell dels programes educatius Progrés i Trànsit, que col·laboren en tasques
de suport per a alumnes d'integració o amb algunes deficiències, també estan
adscrits als diferents claustres de professors .
Tornant al Reial decret 1027/93, en el capítol IV , Consejerías de Educación,
en l'article 42è diu: "En los países donde las necesidades de la acción educativa española así lo requieran, existira una Consejería de Educación en la
Embafada de España, encargada de promover, dirigir y gestionar las distintas
actuaciones que se derivan de lo establecido en este Real Decreto."
Amb l'aprovació de la Constitució d'Andorra , el 1993, es creen les bases i la
normativa reguladora de l'educació al Principat que es desenvolupen en la llei
qualificada d'educació, publicada al BOPA el 3 de setembre de 1993.
La llei qualificada d'educació cita en el seu preàmbul "el dret de tota persona a l'educació, dret que la Constitució reconei x amb el caràcter de fonamental ,
i estableix l'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 16 anys [ ... ) i als drets
dels pares d'alumnes a escollir el tipus d'educació que desitgen per a llurs fills".
I també "pel que fa als centres, la llei distingeix entre els públics i els privats. La
llei configura els centres públics d'una forma molt àmplia, entenent com a tals
no sols aquells que depenen de l'Administració de l'Estat, sinó també tots el s
altres que , ll igats per conveni , concert , contracte o altra fórmula d'acord de
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voluntats amb el Govern , serveixin finalitats públiques. Amb ells coexistiran centres privats com a expressió del principi constitucional de llibertat d'ensenyament
i de llibertat de creació de centres docents, en funció de la lliure iniciativa".
El curs escolar 1996-1997 es posà en funcionament el nou Institut Espanyol
d'Andorra , ubicat a la Margineda, on s'imparteixen els dos cicles de l'ensenyament secundari obligatori (ESO) , i a Aixovall el cicle de batxillerat.
Últimament s'ha posat en marxa aquest curs 1999-2000 el centre educatiu
Col·legi dels Pirineus , de caràcter privat i que depèn també de l'administració
espanyola pel que fa a aspectes curriculars educatius i administratius.
Arribats en aquest punt hem de dir que hi ha escoles espanyoles d'educació
infantil i d'ensenyament primari a les set parròquies: Sant Julià de Lòria, Andorra
la Vella , Escaldes-Engordany, la Massana , Ordino, Encamp i Canillo , i al Pas de
la Casa.
Aquests centres acu llen alumnes d'aquestes dues etapes educatives , des
dels tres anys i fins als dotze , moment en què passen a l'Institut de la Margineda
per seguir els estudis i cicles formatius d'ESO i el batxil lerat.
El govern d'Espanya es fa càrrec de les nòmines dels seus funcionaris i de
les despeses de funcionament de cada escola. Així mateix inspecciona i supervisa la part pedagògica, curricular, documentació acadèmica i normativa general dels centres co ngregacionals (col·legi Janer-Sagrada Família, Sant Ermengol
i Col· legi dels Pirineus) i també l'homologació dels títols que per conveni s'estableixin (el batxillerat de l'Escola Andorrana, les diplomatures de l' Escola
Universitària d'Infermeria i d'Informàtica i els corresponents al sistema educatiu
francès) .
Pel que fa al govern d'Andorra, es fa càrrec de les despeses dels seus fun cionaris (docents i no docents) , del manteniment i infraestructura dels edificis i
activitats diverses , com esquí escolar (obligatori en tots els sistemes educatius
i cicles d'ensenyament obligatori) , patinatge al Palau de Gel d'Andorra , a Canillo
(en alguns centres) , i algunes activitats comp lementàries i extraescolars .
El servei de transport escolar és gestionat pel mateix govern d'Andorra, que fixa
les quotes que s'han de pagar anualment per part dels alumnes que en fan ús.
A l'Institut només subvenciona els seus funcionaris ja que les despeses de
manteniment i d'infraestructura són a càrrec del govern d'Espanya.
A cada escola hi ha servei de menjador escolar, gestionat per l'associació de
pares d'alumnes de cada ce ntre , i en alguns casos comú amb d'altres sistemes
educatius.
Tant el govern d'Andorra com el govern d'Espanya atorguen beques de menjador i aquest últim també de transport escolar, per als alumnes més necessitats en els termes que estableixen les convocatòries de cada any.
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Els Comuns de cada parròquia també aporten quantitats de diners a les
corresponents escoles per poder realitzar activitats de caire tradicional o emmarcades dintre el currículum escolar.

Antoni Baiaderes i Sorribes
Mestre i director de l'Escola Espanyola d'Andorra la Vella
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Quadre general Curs 1999-2000
ALUMNES
CENTRES
PAlS
ANDORRA

9
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Quadre específic d'alumnes i professors de l'IEA i de les Parròquies Curs 1999-2000
ALUMNES
El/EP

CENTRES '"
ESP

ALTRES

MESTRES I PROFESSORS
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ESP
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=
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8
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E.E. ORDINO

1

9

20

29

29

1
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E.E. PAS DE LA CASA

I

46
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53
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5

bl

E.E. SANT JULIA DE LORIA

I
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39
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e

TOTAL
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Q
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o
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-

471
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TOTAL

7
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I
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I

-
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I

9
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I

2
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I

1
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6
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Claus
1) Els edificis on estan ubicats els centres d'educació infantil i educació
primària són propietat de l'Estat andorrà.
2) L'ESO s'imparteix en un edifici de l'Estat espanyol que funciona des del
setembre del 1996.
3) Dels 58 mestres funcionaris : 5 mestres funcionàries de nacionalitat andorrana en règim de comissió de serveis anual.
- 3 a l'E. E. Andorra la Vella
- 1 a l'E. E. Ordino
- 1 a l'E. E. Sant Julià de Lòria
4) Professors de religió .
5) Els quatre mestres contractats són de nacionalitat andorrana.
6) Dels 11 interins , 1 de l'IEA ho és a temps parcial.

NOTA: En aquests quadres no estan comptabilitzats els centres , els alumnes i el professorat del col ·legi Janer-Sagrada Família, Sant Ermegol i Elian's
Andorra , depenents com hem dit abans en alguns aspectes del sistema educatiu espanyol.

ANNEX:
ESTADÍSTIQUES SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

...........................

______
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Programes i serveis
d'educació especialitzada
a Andorra: el model
de I' escola Meritxell

Introducció
L'educació especialitzada, com a concepte , fa referència a les accions educatives adreçades a la població amb necessitats educatives especials , que ,
sovint, són greus i permanents . Aquestes necessitats educatives especials provenen de discapacitats/dèficits diversos : retard mental , malalties neurològiques,
discapacitats sensorials , motrius, malalties psiquiàtriques , genètiques, etcètera.
Aquesta ponència pretén presentar els programes i serveis d'educació especialitzada existents a Andorra fent èmfasi en aquells que cobreixen les etapes
escolars.

Breu història
L'escola especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell va néixer l'any 1970,
gràcies a l'impuls d'un petit nucli de famílies afectades , de persones desinteressades i de l'Església a través de Càritas .
Abans de la creació de l'escola Meritxell , les persones que no podien ser
escolaritzades romanien al seu domicili o eren institucionalitzades fora
d'Andorra .
El primer pas va ser la constitució d'una associació , que va iniciar gestions
per construir una escola i dotar-la dels recursos humans i materials suficients
per posar-la en funcionament. L'associació va obtenir donacions i ajuts i, després de molts esforços, l'any 1972 l'escola va iniciar les activitats amb un petit
grup de set alumnes en edat escolar.
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Evolució
L'escola especialitzada augmentà ràpidament el nombre d'alumnes inscrits
acollint els nens i nenes discapacitats que no estaven atesos i els que estaven
escolaritzats però que no rebien suport i atenció suficients per poder adquirir
aprenentatges.
D'altra banda, i ja des del seu inici , l'associació va incloure en els seus objectius estatutaris el fet de no desentendre's de l'esdevenidor dels alumnes un cop
arribats a l'edat adulta, i crear, amb aquesta finalitat , tallers protegits o fomentar
la seva inserció en el món laboral. Ai xí, l'any 1980 ja es va posar en funcion ament un pretaller que incloïa diversos entrenaments laborals i que aviat va evolucionar cap a un taller protegit basat en la serigrafia manual.
Al mateix temps , l'escola va començar l'activitat en el camp de la intervenció
precoç i es van poder atendre nadons en els quals es diagnosticaven dèficits
des del naixement o durant els primers mesos de vida.
Aquest dos fets van representar un primer augment significatiu de la població atesa (taula 1).
L'any 1986 s'inicia un projecte d'integració escolar que comença al nivell de
l'ensenyament maternal en la llavors incipient Escola Andorran a i al co l·legi Sant
Ermengol. L'èxit, la consolidació i l'extensió del projecte a altres sistemes educatius i nivells fan que l'escola Meritxe ll experimenti un segon augment important del seu contingent. (taula 1).
Seguint de manera avançada i innovadora la tendència mundial a la integració de les persones amb discapacitat, l'Escola inicia les primeres experiències
en el camp de la integració laboral , i adopta des del principi el model internacional de treball amb suport Supported Employment. Fin alment, la implementació d'aquest projecte suposa el tercer gran augment (taula 1) de la població
atesa per part de la institució.
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En la següent taula comparativa veurem que , efectivament, el creixement de
l'escola Meritxell va ser paral -lel al creixement vegetatiu de la població del país
fins als anys mencionats en què el creixement es dispara respecte a la població, anys que coincideixen amb la creació de nous programes, diversificació de
serveis i, sobretot, amb la implementació de nous models de treball que fan un
èmfasi especial en la integració i la normalització.
Cal mencionar que l'èxit obtingut en la tendència integradora ha estat fruit no
solament del treball dels professionals i de la junta rectora del patronat sinó
també de la col-laboració estreta de les escoles ordinàries i de les empreses ,
tant públiques com privades , que immediatament van començar a col-laborar en
els projectes d'integració escolar i laboral.

Taula comparativa
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L'evolució de l'escola Meritxell s'ha fet de manera congruent amb els canvis
de filosofia i d'actitud que s'han produït en el camp de l'atenció a les persones
amb discapacitats en els darrers anys. Aquesta tendència fa èmfasi en la qualitat de vida i en el reconei xement que la recerca de la felicitat i la salut és una
aspiració humana fonamental i es concreta en uns principis fonamentals :
• Totes les persones, sigui quin sigui el seu problema, han de viure , aprendre i treballar en entorns integrats sempre que sigui possible i, quan no ho sigui ,
en l'entorn menys restrictiu possible .
• Els serveis d'atenció a les persones amb discapacitat han de prioritzar
aquells objectius que reflecteixen nivells d'assoliment personal més alts quant a
una independència, una productivitat, una integració dins la comunitat i una qualitat de vida més grans.
• Cal reconèixer a les persones amb discapacitats el dret d'escollir i de prendre decisions en relació amb el seu benestar i el seu futur.
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Les activitats del patronat de l'escola especialitzada de Nostra Senyora de
Meritxell es basen en una sèrie de principis fonamentals que in spiren la selecció dels programes a crear i desenvolupar i que defineixen una forma peculiar i
homogènia d'implementació que es pot considerar un model de treball i d'interacció conscient i orientat a la consecució de determinats resultats. Amb relació
pròpiament a l'acció educativa, aquests principis són principalment la creença
en la modificabilitat humana , la mediació, l'autodeterminació i la previsió de futur.

La població atesa
Els programes de l'escola Meritxell, malgrat que la institució conserva el seu
nom primigeni, ultrapassen el marc estrictament escolar ja que ofereixen serveis
diversificats per atendre la població amb discapacitats des del naixement o la
detecció fins a la vida adu lta sense límit d'edat. En l'actualitat, la població atesa
és d'unes 200 persones de O a 61 anys . La distribució seguint els rangs d'edat
és la que mostra la taula 2.
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De l'observació de la taula 2 es desprèn immediatament que hi ha, almenys ,
dues franges d'edat destacades dins de la població atesa. Efectivament, en els
darrers anys s'ha produït una forta demanda d'atenció per a la població escolar
compresa en la franja que va dels 12 als 16 anys i que , acadèmicament, correspon a l'etapa de la segona ensenyança. Diversos factors conflueixen en aquesta situació, en particular l'augment de la dificultat en els estudis, les diferències
organitzatives entre la primera i la segona ensenyances , etcètera, fan que certs
alumnes que han passat amb grans dificultats per la primera ensenyança tendeixin a fracassar en la nova situació i que , en alguns casos , comencin a emergir greus problemes de comportament. En aquest moment els equips directius
i/o psicopedagògics dels centres ordinaris plantegen la necessitat de la valoració de les capacitats reals d'aquests alumnes. En un percentatge no petit
d'aquesta població es detecten dèficits intel -lectuals i, sovint també , trastorns
psicopatològics , condicions ambdues que fan necessària la implementació d'un
sistema de suport més o menys intens per tal que aquests alumnes puguin
romandre dins les escoles (estan encara en la etapa obligatòria) i facin aprenentatges significatius i adequats.
Un segon factor, tot i que molt més difús i menys quantificable que l'anterior,
podria assenyalar el fet conegut que en les etapes de transició (en aquest cas ,
transició de la infància a l'adolescència) trobem un major nombre de situacions
en què emergeixen problemes relacionats amb el rendiment escolar, l'ajust emocional , els problemes relacionals , etcètera.
La segona franja destacada (taula 2) correspon a l'etapa dels 25 als 35 anys.
Aquí també hauríem de recórrer a l'anàlisi de diversos factors; tanmateix, el més
important seria el de l'alta incidència d'aparició de malaltia mental respecte a
altres edats , fet que provoca una demanda de suport per a la integració laboral.
No ens estendrem en aquest punt ja que no és l'objecte d'aquesta ponència;
això no obstant, ajuda a donar una visió de conjunt del model de treball que duu
a terme l'escola Meritxell i que està estretament relacionat amb la qüestió de la .
perspectiva longitudinal d'atenció i educació dels nens amb necessitats educatives especials.
No destaca a simple vista en la taula anterior la columna corresponent a la
franja de O a 3 anys, però si expliquem que la població d'aquestes edats atesa
fa cinc anys era de tres nens i que a l'hora de redactar aquesta ponència és de
disset, estarem d'acord que també cal aportar algun comentari a aquest increment notori . Certament, les discapacitats diagnosticades en aquesta etapa primerenca sovint són greus, però una intervenció precoç és tan útil per atenuar
els efectes d'un dèficit important com per prevenir-ne l'aparició en el cas dels
nadons d'alt risc. La utilitat del treball sistemàtic i pluridisciplinar en la primera
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infància ja no es discuteix i la literatura científica aporta resultats obtinguts després de dècades d'estudi en un camp que ja no és nou. Cada cop més , els professionals d'altres àmbits com ara la medicina orienten i prescriuen l'assistència dels nadons amb dèficits o riscs a serveis com el que ara ens ocupa. D'altra
banda , creiem també que justament un augment important de l'atenció en
aquesta edat faria disminuir l'aparició exagerada dels adolescents amb dèficits
que hem comentat més amunt i hem vist a la taula 2.
En els seus inicis l'escola només es plantejà educar nens amb retard mental i, com ja hem dit, preveure també el seu esdevenidor. En el decurs dels anys
la institució va anar rebent demandes d'atenció per part de famílies de persones amb altres discapacitats com ara la sordesa , la ceguesa , els trastorns
motors greus, etcètera, que , si bé necessitaven suport per a la seva escolarització i/o la seva vida en general , aquest suport havia de ser substancialment
diferent del que ja rebien els nens i joves amb retard mental , diferent en les tècniques d'intervenció, d'aprenentatge, en l'especialització dels professionals que
els haurien d'atendre , en la ubicació, etcètera.
Conscients de la situació d'única institució al país per a l'educació de persones amb problemes d'aprenentatge i alhora estimulats per la perspectiva
d'enriquir-se i diversificar-se des del punt de vista tècnic i pedagògic, la resposta
de l'equip de professionals de l'escola, amb el suport constant de la seva junta
rectora , va ser iniciar accions per tal d'equipar-se tècnicament i humanament
per poder satisfer les necessitats plantejades per un sector de la població amb
discapacitat que no podia ser atès al seu país.
Així doncs , l'escola manté una àmplia gamma de serveis diferenciats i altament especialitzats que , a hores d'ara, donen o poden donar suport al 100% de
la població amb discapacitat d'Andorra.
La taula següent mostra els grups més importants d'origen de la discapacitat que actualment estan rebent algun tipus de suport per part de la institució
(taula 3).
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La Taula 4 mostra la distribució de les persones ateses en funció del sexe .
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Programes i serveis d'educació especialitzada i atenció a persones
amb discapacitat:
Impuls és el programa d'intervenció precoç i s'adreça a tots els nens i nenes
amb discapacitats o d'alt risc des del naixement fins als 4 anys de vida , aproximadament, i pretén també oferir suport i orientació a les seves famílies.
Edes és el programa d'educació especial i atén tots els nens i nenes en edat
escolar que no poden entrar al programa d'escolarització amb suport, per la gravetat del retard mental , el grau d'alteració del seu comportament o la importància dels trastorns tnotors . La ubicació en aquest programa, com en els altres
casos , no suposa mai una decisió definitiva. Una avaluació continuada permet
de seguir el nen i canviar-lo eventualment a un programa més idoni.
Progrés és el programa d'escolarització amb suport. El programa s'adreça a
tots els alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents en
les etapes de maternal i primera ensenyança (primària) , és a dir, aproximadament entre 4 i 14 anys.
Trànsit és el programa del patronat de l'escola especialitzada de Nostra
Senyora de Meritxell per a l'orientació, la formació i el desenvolupament de les
persones amb discapacitats en la transició a la vida adulta i en particular al món
del treball. Aquest servei s'entén igualment com a programa d'escolarització
amb suport dins les etapes de segona ensenyança o secundària obligatòria i de
formació professional. La incorporació a Trànsit es fa , doncs , entre els 12 i 14
anys, en el moment del pas a la segona ensenyança.
Agentas és el programa encarregat de la integració al món laboral, mitjançant
la inserció en empreses i institucions de la comunitat, de les persones amb discapacitats. El programa s'adreça a tots els usuaris del patronat en edat laboral
i d'un nivell de competències suficient per intentar l'accés al món laboral ordinari.
Xeride/1 és el programa de tallers ocupacionals. El programa va adreçat als
adults amb discapacitats a partir dels 18 anys i que , per algun motiu , no han
pogut accedir a un entorn laboral dins la comunitat.
A més d'aquest seguit de programes , L'escola Meritxell compta amb un servei de residència i habitatge anomenat l'Albó .
El gràfic següent (figura 1) mostra quin és el flux dels usuaris a través dels
diferents programes , en funció de l'edat i/o del grau de discapacitat.
Pel fet que el tema de la Diada d'enguany és Formació i ensenyament, hem
destacat els programes que cobreixen l'etapa escolar i que ampliarem a continuació perquè són els que més s'ajusten al context d'aquesta jornada.
L'escola Meritxell articula l'atenció durant l'etapa escolar (dels 4 als 18 anys
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AGENT AS

Figura 1

aproximadament) a través de tres programes: Progrés (programa d'escolarització amb suport), Trànsit (programa de transició a la vida adulta) i Edes (programa d'educació especial) .
Anteriorment, hem vist una breu definició de cadascun, i a continuació en
detallarem el model de treball.

Progrés
És el programa d'escolarització amb suport que s'adreça a tots els alumnes
amb necessitats educatives especials greus i permanents en les etapes de
maternal i primera ensenyança (primària) , és a dir, aproximadament entre 4 i 14
anys.
En l'àmbit escolar, el principi de normalització es tradueix en el dret dels nens
i nenes amb necessitats educatives especials en general a ser educats en l'entorn menys restrictiu possible , és a dir, l'entorn educatiu més semblant possible
a l'entorn normal , on es pugui ubicar el nen o nena sense que per això deixi d'experimentar un grau acceptable de gratificació social i d'èxit en els aprenentat13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyam enta Andorra
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ges . Per a alguns alumnes , això vol dir que poden ser educats amb companys
no deficients ; per a d'altres , tanmateix, vol dir que hauran de ser educats en
aules a part o en centres específics.
El terme d'escolarització amb suport es refereix al conjunt d'estratègies que
permeten la màxima integració temporal , instructiva i social possible amb companys normals , mitjançant un procés de programació i de planificació continu i
individualment determinat que requereix l'aclariment de les responsabilitats
entre el personal administratiu , el professorat i el personal de suport de l'educació especial i de l'ordinària.
Sistemes i tècniques d'intervenció
Les característiques pròpies d'un programa d'integració escolar exigeixen
l'ús i aplicació d'un ampli ventall de principis, sistemes i tècniques d'intervenció .
Descriure detalladament tots aquests sistemes i tècniques ultrapassa el marc
d'aquesta ponència, per la qual cosa s'enumeren els sistemes i tècniques principals a continuació:

• Disseny i implementació curricular:
Adaptacions curriculars
Plans individualitzats de desenvolupament
• Avaluació psicològica:
lntel·ligència
Personalitat
Psicopatologia
Conducta adaptativa
• Sistemes alternatius de comunicació i de lectoescriptura:
Llenguatge de signes
Comunicació bimodal
Braille
• Logopèdia
• Fisioteràpia
• Intervencions terapèutiques
Objectius generals
1. Ubicar els alumnes en l'entorn menys restrictiu possible i facilitar la màxima interacció amb els nens i nenes normals en situacions naturals.
2. Satisfer les necessitats educatives especials dels alumnes, desenvolupar
les habilitats socials i acadèmiques bàsiques. Participar en les activitats i processos educatius més normalitzats possibles.
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3. Promoure la integració social amb els companys i l'acceptació per part
d'aquests dels nens i nenes amb discapacitats.
4. Donar la informació i el suport necessaris a les famílies a fi que comprenguin les característiques , limitacions i possibilitats del seu fill/a i que puguin
participar en la seva educació de manera responsable , informada i creativa.
5. Promoure l'intercanvi d'informació i la formació conjunta amb el personal
de l'escola a fi d'afavorir la coresponsabilització en el treball amb els alumnes
amb necessitats educatives especials .
Progrés proporciona suport a alumnes de maternal i primera ensenyança
escolaritzats en els sistemes andorrà, espanyol i congregacional.
Trànsit
Trànsit és el programa per a l'orientació, la formació i el desenvolupament de
les persones amb discapacitats en la transició a la vida adulta i en particular al
món del treball.
Aquest procés d'orientació s'entén en un sentit ampli , que abasta des dels
inicis de la segona ensenyança o secundària obligatòria fins a la incorporació
efectiva al món del treball. La incorporació a Trànsit es fa , doncs , en qualsevol
moment a partir del pas a la segona ensenyança (entre 12 i 14 anys) .
Trànsit atén també adults joves que necessiten un període de formació laboral o de preparació prèvia abans d'intentar una incorporació efectiva al món del
treball. Finalment, Trànsit atén algunes persones que han perdut o han hagut de
deixar una col·locació i que necessiten una etapa de reorientació , nova formació o assessorament psicològic.EI concepte de transició es pot entendre en un
sentit ampli de canvi de situació personal , que inclou , per exemple , l'inici de l'escolaritat, l'alteració de la composició familiar (naixement o mort d'algun membre) ,
el pas d'un cicle escolar al següent, el canvi de localitat, l'entrada a la universitat, el primer treball , els canvis laborals , el matrimoni. La transició a la vida adulta és un moment particularment delicat i crucial en la vida de cada persona. En
efecte, aquest moment es caracteritza per diversos factors biològics , personals
i socials que contribueixen a convertir-lo en una etapa problemàtica. Entre
aquests factors cal destacar que es produeix en plena adolescència i la situació
socioeconòmica que actualment dificulta la incorporació al treball i la independització personal , sobretot per l'escassetat i d'habitatges i la manca de llocs de
treball
Les persones amb discapacitats poden tenir moltes més dificultats que la
gent normal per trobar una parella, formar-hi vincles afectius adequats i iniciar i
mantenir relacions sexuals satisfactòries o poden haver d'afrontar la impossibi13a Diada andorrana a la VCE: Formació i ensenyamenta Andorra
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litat de satisfer les preferències personals per un tipus de treball , que pot no
estar a l'abast de les seves capacitats. En general , les persones amb discapacitats poden tenir menys recursos per afrontar aquesta situació i trobar, eventualment , altres alternatives de realització personal i emocional. Altres possibles
dificu ltats tenen a veure amb la menor possibilitat de prendre les pròpies decisions o d'haver-les de supeditar al criteri familiar indefinidament.
Les transicions són un dels elements fonamentals i troncals que configuren
la vida de cadascú de nosaltres. El repte , per tant , no és evitar les transicions ,
sinó aprendre a controlar-les i a dirigir-les en un sentit positiu per a les aspiracions personals de cadascú . En aquest sentit, cal tenir en compte una sèrie de
factors que poden contribu ir a fer més fàcil o exitosa la transició a la vida adulta de les persones amb discapacitats, entre els quals destaquen els següents:
• La participació del mateix interessat o d'un defensor seu quan la discapacitat és tan important que impedeix que aquell s'expressi per ell mateix.
• El desenvolupament de plans individualitzats de transició.
• La introducció de l'educació vocacional (millor anomenada educació per a
la carrera) ja des de l'escolaritat elemental.
• Les estades de formació laboral com a etapa prèvia a la integració laboral.
• L'entrenament basat en la comunitat.
• La implicació de la xarxa de familiars i d'amics en la localització i obtenció
de treballs.
• La coordinació entre agències i serveis en el disseny i implementació dels
plans de transició.
Objectius generals
1. Proporcionar valors de treball positius per veure el treball com una part
significativa de la vida total.
2. Promoure i desenvolupar al màxim les habilitats necessàries per treballar
en un entorn natural i per ajustar-se als canvis socials i professionals.
3. Oferir orientació vocacional amb vista a l'exploració del món de treball ,
presa de consciència de la carrera i adquisició de les habilitats de presa de
decisions necessàries .
4. Promoure el desenvolupament personal en tots els aspectes intel ·lectuals,
socials i emocionals, amb un èmfasi especial a aprendre a aprendre, la modificabilitat cogn itiva i l'autodeterminació personal i social.
5. Promoure i desenvolupar al màxim la capacitat per establir i mantenir relacions d'amistat i, en general, de mantenir relacions personals positives i
satisfactòries.
6. Capacitar per dur una vida independent en petit grup o en família , portar
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la pròpia casa i administrar l'economia personal.
7. Aconseguir la integració dins l'entorn social , a través de la participació en
activitats de lleure , esdeveniments socials, relació amb els amics , etcètera.
Trànsit proporciona suport a alumnes de segona ensenyança escolaritzats
en els sistemes andorrà, espanyol i congregacional. A més , manté un grup als
locals de l'escola Meritxell i un altre grup que anomenem d'orientació professional , que s'ubica en un local d'Escaldes-Engordany.

Edes
El programa d'educació especial atén tots els nens i nenes en edat escolar
que no poden entrar al programa d'escolarització amb suport, per la gravetat del
retard mental , el grau d'alteració del seu comportament o la importància dels
trastorns motors. La ubicació en aquest programa, com en els altres casos , no
suposa mai una decisió definitiva. Una avaluació continuada permet de seguir el
nen i canviar-lo eventualment a un programa més idoni.
Definició de conceptes i terminologia
El retard mental profund està causat en la majoria d'ocasions per condicions
neurològiques identificables . Ja durant els primers anys de vida , aquests nens
presenten una alteració greu del funcionament sensoriomotor i necessiten d'un
entorn altament estructurat i d'una supervisió constant al llarg de tota la vida.
Alguns poden realitzar tasques molt simples en entorns molt protegits .
Tanmateix , dins de l'estructura de l'escola Meritxell , s'intenta que els nens i
nenes amb alguna possibilitat, per petita que sigui , estiguin en els programes
d'integració . En conseqüència, els alumnes d' Edes són només els que presenten un retard més profund i sovint amb plurideficiències afegides.
Objectius globals
1. Promoure el nivell màxim de desenvolupament en els aspectes socials,
cognitius , lingüístics, motors i d'autonomia personal.
2. Oferir una atenció de tipus assistencial : menjar, neteja i ocupació , en
horari escolar.
3. Donar la informació i el suport necessaris a les famílies a fi que comprenguin les característiques, limitacions i possibilitats del seu fill , i que puguin
participar en la seva educació de manera responsable , informada i creativa.
Progrés, Trànsit i Edes, com hem vist, són part d'un programa global d'atenció a les persones amb discapacitats que comença amb l'atenció precoç i acaba
13a Diada andorrana a la UCE: Forma ció i ensenyamenta Andorra
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amb la integració laboral i l'habitatge amb suport, i que inclou no tan sols l'atenció educativa sinó l'orientació personal i la intervenció en totes les àrees de
desenvolupament i millora personal. Aquesta perspectiva longitudinal assegura
una coherència de plantejaments i una programació també longitudinal que té
en compte no solament el nivell actual de competències sinó l'evolució de cada
individu.
L'EENS Meritxell atén , mitjançant Progrés, Trànsit i Edes, alumnes de diversos sistemes educatius i centres escolars. Aquesta dimensió transversal de la
seva actuació permet l'adquisició de més experiència en la intervenció amb tipus
de problemes que són , afortunadament, infreqüents , i contribueix decisivament
a una millor qualitat de la intervenció.
Carolina Serra i Areny
Psicòloga i directora general de l'escola de Nostra Senyora de Meritxell
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L'Escola Andorrana

Introducció
Presentaré l'Escola Andorrana
mitjançant un arbre que segueix
creixent però que actualment
podem afirmar que està profundament arrelat al país.

~·

Característiques generals

L'inici de l'escola maternal
andorrana no va ser fàcil ja que
no totes les institucions creien en
aquesta opció , ni veien viable
aquest projecte. És per aquest fet
que l'arbre que presento té una
gran arrel fam ílies/lluita/opció .
Gràcies a aquests pioners , conjuntament amb algunes persones
de l'administració, es va fer prosperar el projecte de creació d'una
escola andorrana.
Evidentment, en la part en què
l'arbre està més arrelat és en la
dels alumnes; sense ells l'escola
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no existiria. Avui dia, aquests alumnes es reparteixen en els quatre nivells educatius amb què compta l'Escola Andorrana : maternal , primera ensenyança ,
segona ensenyança i batxillerat.
L'Escola Andorrana no seria possible sense el suport de les institucions : del
Govern i molt particularment del ministeri d'Educació, Joventut i Esports, conjuntament amb el Consell General , que han aportat i aporten els mitjans necessaris per al seu bon funcionament. Les administracions locals, mitjançant els
Comuns , donen suport igualment a l'Escola Andorrana en tots els aspectes relacionats amb la seva parròquia.
Seguidament he de fer esment dels professionals andorrans que, amb una
sòlida formació universitària, aporten la seva joventut i sobretot el seu treball i
entusiasme per fer que l'escola sigui dinàmica i moderna i que els alumnes i els
pares estiguin satisfets d'haver escollit el sistema d'ensenyament andorrà per a
l'escolarització dels seus fills.
Com podeu apreciar, el tronc és sòlid amb una branca central on l'escola es
presenta com a nacional i universal ; nacional perquè els seus programes estan
basats en el fet diferencial andorrà, i universal perquè està alhora integrada en
el món global en què vivim.
Es tracta d'una escola pública, per al conjunt d'infants i joves del país , gratuïta i oberta a tothom , formada per infants de diverses races i creences , per
alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge greus i permanents ; així, esdevé
una escola integradora i plural. En els seus mètodes segueix un ensenyament
individualitzat a cada alumne i s'adapta a les necessitats pròpies de cada individu , a fi que tots els alumnes assoleixin els objectius descrits en els programes
mitjançant una planificació adequada de l'ajuda pedagògica que se 'ls aporta.
L'Escola Andorrana és una escola dinàmica que evoluciona amb les noves
tendències de la societat; és, per tant, creativa, innovadora i activa.
Tal com he dit anteriorment , en la branca central de l'arbre es presenta
l'Escola Andorrana com una escola nacional i universal alhora, fet que queda
clarament de manifest en el seu plantejament lingüístic ja que es tracta d'una
escola multilingüe , on partint i prenent com a pròpia la llengua oficial del país ,
el català, respon així al fet d'escola nacional. A més s'estudien altres llengües
com francès , anglès i castellà a l'ensenyament primari i secundari , i s'amplia
l'oferta amb llengües opcionals al batxillerat.
Finalitats

Una de les finalitats principals de l'Escola Andorrana és formar ciutadans
coneixedors del seu país , democràtics i participatius però alhora capaços de
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tenir un esperit crític davant qualsevol tema del seu entorn.
Les finalitats de l'Escola Andorrana estan exposades en l'article 2 de la Llei
d'ordenament del sistema educatiu andorrà (BOPA núm. 48-any 6):
1. Promoure el desenvolupament cultural i fomentar l'esperit crític en les persones .
2. Formar en el respecte a la diversitat, en la tolerància i en els principis
democràtics i alhora fomentar el coneixement dels elements culturals propis de
la societat andorrana.
3. Impulsar l'adquisició d'hàbits intel ·lectuals i de tècniques de treball.
4. Assegurar l'ús i el cone ixement de la llengua catalana així com el de les
diverses llengües que inclou el plantejament lingüístic, per tal de fomentar la
comunicació amb els altres països.
5. Gestionar, de la millor manera possible , els recursos materials i humans.
6. Fomentar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar: pares ,
alumnes i professors.
7. Trebal lar conjuntament amb les entitats andorranes de caire cultural i
esportiu .
Els objectius generals de cada nivell educatiu fan referència a la importància
que cal donar als valors. Els programes inclouen, a més dels sabers i els procediments, les actituds, valors i normes que cal transmetre als alumnes, com per
exemple: la tolerància, la democràcia i el respecte a la diversitat. Aqu est treball
sobre els principis bàsics en què s'ha de fonamentar una democràcia són tinguts en compte tot al llarg de la seva trajectòria educativa. He d'afegir també
que la comunitat educativa vetlla, en tant que organisme co l·lectiu viu i dinàmic,
perquè els valors comuns siguin el quadre de referència de tots els individus i
de tots els grups implicats en la vida escolar. Els centres escolars participen ,
doncs, regu larment en el treball de temes com: l'educació per la pau , la protecció del medi ambient , l'educació per la salut, la solidaritat o qualsevol altre
aspecte important de la vida en societat.
Els alumnes no solament han d'aprendre continguts sinó que també han
d'aprendre a aprendre mitjançant l'aplicació de tècniques d'estudi i l'adquisició
d'hàbits de treba ll que hauran d'emprar, no tan sols al llarg del seu període
d'estudiants sinó també durant la seva vida activa en el món laboral.
L'estudi de les llengües és un tema prioritari i el plantejament lingüístic de
l'Escola Andorrana, que exposaré a continuació, es compta entre els més innovadors d'Europa, com han reconegut experts de l'Institut de Llengües Romanes
de Basilea, no solament pel fet d'ensenyar quatre llengües des de la primera
ensenyança sinó també per la metodologia d'ensenyament que s'empra.
Dins de les finalitats de l'Escola And orrana es parla igualment de gestionar,
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyamenta Andorra
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de la millor manera possible , els recursos materials i humans que el ministeri
encarregat de l'educació posa al nostre abast per tal de treure'n un rendiment
òptim .
Per fer possible el bon funcionament de l'escola es fomenta el treball conjunt
d'alumnes, famílies i ensenyants mitjançant la seva participació en la gestió dels
centres , a través de la representativitat que té cada estament en les juntes
d'escola i el consel l de les escoles així com en el tracte que es dóna a
l'Associació de Pares d'Alumnes , amb la qual es treballa conjuntament qualsevol tema que afecti els centres.
Una escola no pot ser mai tancada al seu entorn i és per això que a l'Escola
Andorrana es treballa conjuntament amb Comuns , federacions esportives ,
ONGs i entitats andorranes públiques o privades que treballen en àmbits culturals i esportius.
Plantejament lingüístic

Com he dit anteriorment, Andorra té el català com a única llengua oficial ,
però hi ha una realitat plurilingüe en què conviuen altres llengües com el castellà , el portuguès, el francès i l'anglès , molt importants en l'àmbit de les relacions socials. El fet de ser un país amb vocació turística i comercial fa que el
coneixement de diverses llengües sigui especialment rellevant . En aquest sentit, l'Escola Andorrana amb el seu plantejament lingüístic possibilita als seus
alumnes un domini de les llengües que els haurà de permetre desenvolupar-se
socialment i professionalment i accedir a estudis superiors a Andorra i als països veïns .
Llengües familiars dels alumnes

52'Vo
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Llengües familiars dels
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Es pretén que tots els alumnes acabin l'ensenyament obligatori amb un bon
domini de tres llengües : català, castellà i francès , i un coneixement bàsic de
l'anglès.
És un objectiu ambiciós i per concretar-lo s'ha de partir de la realitat sociolingüística del país i en concret de la del nostre alumnat.
Tal com esmenta el programa de primera ensenyança de l'Escola Andorrana,
l'assoliment dels objectius lingüístics obliga a tenir en compte la diversitat sociolingüística de l'alumnat; aquesta diversitat és molt enriquidora. Quasi un 40%
dels nostres alumnes no té el català com a llengua familiar, i en ser la llengua
oficial d'Andorra és fonamental que la dominin .
El castellà, llengua familiar per a quasi un 40% de l'alumnat, té una presència important en les relacions socials i els alumnes, independentment de quina
sigui la seva llengua familiar, l'aprenen en l'àmbit de les relacions informals.
El francès, per contra, té una presència social minoritària i representa la llengua familiar d'un percentatge mínim de l'alumnat. L'Escola Andorrana afavoreix
la seva presència en el context escolar de manera que la seva adquisició es faci
des de les primeres activitats d'ensenyament i aprenentatge.
D'acord amb els objectius lingüístics de l'escola i la realitat lingüística actual
d'Andorra i del nostre alumnat, el projecte lingü ístic per a aquests nivells educatius és:
• Donar un enfocament bàsicament comunicatiu als aprenentatges.
• Proporcionar un domini funcional de les quatre habilitats bàsiques de la
llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure.
• Oferir un ensenyament integrat de les quatre llengües.
Cal teni r clar que totes les llengües són una riquesa i que:
• No hi ha llengües de primera i de segona. Totes les llengües presents i no
presents a l'escola són igualment importants. Totes les llengües serveixen
per comunicar-se en tots els àmbits i per adquirir nous coneixements. Per
tant cal que totes esdevinguin vehiculars des del principi.
• Cal donar un paper a les llengües familiars dels alumnes que no són objecte d'ensenyament sistemàtic a l'escola andorrana.
• Cal treure profit de la riquesa plurilingüe : reprenent el que s'ha fet en una
llengua però anant més enllà i, sobretot, evitant repeticions .
• Cal recordar que aprendre diferents llengües ajuda el desenvolupament
d'una competència sociocultural.
És per totes aquestes consideracions que l'ensenyament de les llengües es
fa utilitzant-les com a vehicles d'altres coneixements i alhora com a objecte de
coneixement.
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Plantejament lingüístic

Plantejament lingüístic
Maternal Pnmera ensenyança
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Plantejament lingüístic.
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Evolució de l'Escola Andorrana
A continuació faré un recorregut històric que té el seu comen çament l'any
1982, quan un grup de pares i mares proposa a les institucions que governaven
el país en aquells moments crear una escola maternal andorrana en català , amb
uns programes propis desvinculats dels altres sistemes educatius .
El punt de partida va ser una escola maternal (3-6 anys) , dividida en maternal A (2 anys i mig-3) i maternal B (4-5 anys) . Un balanç favorable constatat per
l'activa participació dels pares, l'entusiasme del professorat i la triplicació de la

Nivells educatius
Ensenyament
Pre-obligatori

Ensenyament
Obligatori

Educació
Maternal

Maternal A 2,5-3 anys
Maternal B 4-5 anys

Primera
Ensenyança

Primer cicle (6-8 anys)
Segon cicl e (8- 10 an ys)
Tercer cicl e (10-12 anys)

Segona
Ensenyança

Primer cicle (12-14 an ys)
Segon cicle (14-16 anys)

Ensenyament
Batxillerat
Post-obligatori

Cientlfic-tecnològic
H uman Istic-lingü ls tic
Econòmic-social

Nivells educa tius

matrícula van fer que l'any 1985 el Govern canalitzés aquestes demandes , aprovés la continuïtat de l'escola i es creés una primera ensenyança (6-12 anys) ,
dividida en tres cicles : primer cicle (6-8 anys) , segon cicle (8-1 O anys) i tercer
cicle (10-12 anys) .
És evident que aquest avanç suposava la necessitat d'elaborar programes i
dotar-se de diferents serveis i infraestructures que donessin suport al nou sistema educatiu .
L'any 1990, davant el constant in crement d'alumnes el Govern va aprovar
l'estructuració d'una segona ensenyança en quatre cursos per a alumnes de 12
a 16 anys , dividida en dos cicles: primer cicle (12-14 anys) i segon cicle (14-16
anys). Així es cloïa l'ensenyament obligatori .
L'any 1995 s'inicia el batxillerat , ensenyament postobligatori dividit en tres
branques : cientificotecnològica, humanisticolingüística i economicosocial , per a
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyamenta Andorra
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alumnes de 16 a 18 anys . Com a projecte es preveu la possibi litat de crear un
batxill erat artístic en un futur no molt llunyà.
La creació dels diversos nivells d'ensenyament i en suma la creació del sistema d'ensenyament andorrà va lligat a la publicació d'un marc legal que el
sosté i d'uns programes que en marquen l'estructura.
Conseqüentment l'any 1993 s'aprova la llei qualificada d'educació que estableix l'estructura educativa andorrana a partir de la realitat existent. El mateix
any s'aprova el reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola
Andorrana , en què s'atribueix a cada sector de la comunitat educativa la participació que ha de tenir en la vida del centre, i el mateix any, seguint la tònica
d'estructuració d'un marc legal , s'aprova l'estatut intern del personal docent
depenent del govern d'Andorra, en què s'especifiquen els drets i deures dels
ensenyants .
L'any 1994 s'aprova la ll ei d'ordenament del sistema educatiu andorrà que
articula els mecanismes necessaris que asseguren un ensenyament de qualitat.
L'any 1995 es publica el decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, en
què es regulen les característiq ues, els procediments i els criteris de promoció i
titulació i s'estipulen els documents d'avalu ació dels aprenentatges dels alumnes en els diferents nivells educatius . Aquest mateix any es publica també l'estatut dels ajudants de mestre de l'ensenyament maternal , que afecta els ajudants
dels tres sistemes d'ensenyament.
L'any 1996 es va aprovar l'estatut intern del personal amb responsabilitat de
gestió adm inistrativa i/o pedagògica depenent del govern d'Andorra, en què es
regulen els drets i deures i s'especifiquen les responsabilitats de direcció i de
ge stió administrativa de tot el personal amb responsabilitats dins el món de
l'educació. Totes aquestes lleis , estatuts i decrets són els que regulen actualment el funcionament de l'escola.
A més de l'estructura legal era necessària la publicació dels programes
d'ensenyament que s'estaven utilitzant i revisant alhora. L'any 1998 es va publicar el programa introducció i els programes de maternal i primera ensenyança,
el setembre de l'any 1999 es van publicar els programes de segona ensenyança
i actualment s'estan revisant i preparant els de batxillerat, que es preveu que es
pub liquin el curs 2003-2004.
La conso lidació de l'Escola Andorrana amb la consegüent publicació de lleis
i programes va estretament lli gada al creixement de l'escola i podem dir que
actualment, abans d'in iciar el curs 2000-2001 , l'Escola Andorrana compta amb
2.350 alumnes repartits en els diferents nivells educatiu s, d'un total de 9.300
alumnes escolaritzats a Andorra . L'augment ha estat progressiu , amb una mitjana de creixement del 9% anual.
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Evolució de l'alumnat de l'Escola
Andorrana 1990-1999 per nivell
d'ensenyament
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El creixement de l'Escola Andorrana ha estat progressiu , tal com es pot apreciar en el gràfic explicatiu. S'hi constaten , però, puntes de creixement degudes
a moviments migratoris o moviments demogràfics.
Infraestructures
El nombre actual de centres de l'Escola Andorrana és de:
• 7 centres de maternal i primera ensenyança.
• 1 centre de segona ensenyança (obertura d'un segon centre a Encamp prevista per al setembre del 2000) .
• 1 centre de batxillerat.
Els centres de primera ensenyança estan ubicats a cada parròquia excepte
en el cas d'Ordino , que no compta amb cap centre de l'Escola Andorrana però
on està previst obrir-ne un el curs escolar 2002-2003. L'única parròquia que disposa de dos centres de maternal i primera ensenyança és la d'Encamp , ja que
hi ha una Escola Andorrana ubicada a Encamp i una altra al Pas de la Casa.
Dins la planificació del ministeri d'Educació , Joventut i Esports , i tenint en
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyamenta Andorra
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compte el nombre d'alumnes escolaritzats en aquest moment, es constata que
d'aquí a quatre anys caldrà ob rir un tercer centre de segona ensenyança per tal
del repartir els efectius actuals en tres centres d'aproximadament 300 alumnes
cadascun . Aquest tercer centre de segona ensenyança es preveu que s'ubiqui
a la parròquia d'Ordino; així els alumnes de segona ensenyan ça quedarien
repartits en tres centres , cada un corresponent a una de les valls de la Valira :
Santa Coloma, Encamp i Ordino .
Aquest creixement tan ràpid ha provocat una manca d'infraestructures que el
ministeri d'Educació , Joventut i Esports està intentant pal·liar amb l'inici enguany
de la construcció d'un nou centre a la Massana i l'ampliació del centre de
Canillo.
Formació del professorat
El professorat de l'Escola Andorrana és un professorat jove i format en les
universitats de França i Espanya.
Tanmateix la formació que donen aquestes universitats , malgrat ser completa , no va diri gida al tipus de treball que es fa en el nostre sistema d'ensenyament, i és per aquest fet que el ministeri d'Edu cació oferei x als ensenyants una
formació de base durant un curs escolar en què s'imparteix una formació sobre
aspectes legals , administratius i pedagògics , seguida d'una tutorització i d'un
seguiment de l'ensenyant durant un curs escolar, al final del qual ha de passar
una inspecció que valora la idoneïtat i l'aptitud per ensenyar dins el sistema educatiu andorrà. Aquesta formació posa en relació els coneixements acadèmics de
l'ensenyant amb la pràctica diària.
A més d'aquesta formació inicial i de la formació de base , l'ensenyant té
l'ob ligació de seguir una formació continuada sobre temes pedagògics , de noves
tecnologies o específics de cada àrea de coneixement , que li ofereix el ministeri d'Educació. La finalitat d'aquesta formació és l'actualització permanent dels
sabers i del saber fer , que ha de tenir tot el cos d'ensenyants de l'Escola
Andorrana .
Conclusions
L'Escola Andorrana , a través del seu projecte educatiu basat sobretot en un
projecte lingüístic ambiciós i en l'educació global de la persona, no solament en
continguts teòrics sinó també en valors , pretén educar els seus alumnes perquè
formin part de la nova societat andorrana i europea. Considerem bàsic el coneixement de les llengües en tant que vectors de valor i útils d'obertura i de comu 84
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nicació cap a la resta d'Europa i del món , sense oblidar, però , la pròpia identitat.
Els alumnes que acaben l'ensenyament obligatori segueixen camins diferents ; alguns van al món del treball però d'altres , la gran majoria, en obtenir el
graduat en segona ensenyança -enguany de 75 alumnes l'han obtingut 54continuen estudis de formació professional o de batxillerat. Pel que fa als alumnes de batxillerat, en finalitzar aquest nivell educatiu -enguany de 33 alumnes
de segon curs 24 han accedit a la universitat- prossegueixen estudis superiors
d'acord amb les seves expectatives de futur. Aquestes xifres mostren clarament
l'èxit del nostre projecte i confirmen alhora la solidesa de la formació que han
rebut els alumnes de l'Escola Andorrana.
M. Teresa Cairat i Vila
Llicenciada en filologia anglesa i catalana
i directora general de l'Escola Andorrana
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La formació
d'adults

ls orígens del que avui en dia anomenem servei de la Formació d'Adults es
remunten a 1962. Des de 1989, la Formació d'Adults disposa d'una estructura pròpia dins del ministeri d'Educació, Joventut i Esports: un equip de
professionals i el seu responsable . A partir de 1997, aquest servei educatiu incorpora un Centre d'educació bàsica d'adults, establert a Andorra la Vella , que compta amb un equip de quatre mestres. Els anys 1994 (a la Massana) i 1998 (al Pas
de la Casa) es creen també els centres d'autoaprenentatge de català -coordinats
pel seu assessor dinamitzador corresponent-, que es posen a l'abast del públic
adult que no pot assistir regularment a cursos i vol aprofitar un espai gratuït amb
nombrosos materials autocorrectius, multimèdia i audiovisuals per aprendre la llengua catalana per primer cop , reciclar-se en l'àmbit escrit o oral , o preparar-se, al
seu ritme , quan disposa de temps per anar al centre , per presentar-se als exàmens oficials de llengua. Si es compleixen tots els pronòstics, al començament del
2001 , Encamp acollirà un tercer centre d'autoaprenentatge.
Aquest servei educatiu té encomanat -segons l'article 4, apartat 2, de la llei
qualificada d'educació- garantir l'educació bàsica als adults a través d'un sistema de formació d'adults. Actualment, aquest sistema es fonamenta a través d'un
centre d'educació bàsica, inaugurat oficialment el maig de 1997 però que comença a treballar amb alumnes a final de 1996, que assegura l'alfabetització en
català dels ciutadans que ho so l·liciten . En aquest sentit, just abans de l'estiu del
2000 es disposa de cinquanta alumnes que segueixen mòduls d'iniciació a la
lectura i a l'escriptura, mòduls de matemàtica, estadística i mesures bàsiques ,
mòduls de geografia física i humana fonamentals , etcètera.
Aquest servei , tal com disposen els articles 59 , 60 i 62 de la llei d'ordena-
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ment del sistema educatiu andorrà, té uns límits d'actuació quant a destinataris
i àmbits de treball , que són fonamentalment: l'exposició de l'aprenentatge oral i
escrit de la llengua catalana i la difusió dels trets propis del país , i també la difusió de la llengua a través de ce ntres d'autoaprenentatge.
La Formació d'Adults presenta una xarxa gratuïta i completa de cursos :
aquesta propera tardor presenta 29 cursos monogràfics gratuïts en l'àmbit lingüístic (llengua catalana oral i escrita) , amb un total de 493 alumnes assistents
i quatre cursos monogràfics gratuïts sobre coneixements del país (introducció a
la història i a les institucions andorranes , al patrimoni artístic, a l'època medieval
o a l'art romànic), amb un total de 36 alúmnes assistents . La forma de treballar
més idònia envers la ciutadania adulta va comportar, ja fa una colla d'anys, que
el curs acadèmic clàssic s'esberlés en dos períodes modulars : de setembre a
gener i de març a juny, per tal d'adaptar l'oferta educativa a les exigències de
la societat actual.
Una societat que, entre altres principis , sol·licitava que el sistema educatiu
andorrà presentés, per primer cop l'abril del 2000, el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures majors de 16 anys. Una possibilitat més perquè
l'educació arribi a quallar en sectors socials i persones que , per diversos motius,
s'havien vist allunyades del graduat, ja sia per no haver comptat mai amb estudis rea ls o per haver fracas sat en el sistema escolar tradicional. L'obtenció d'aquest títol és indispensable -a hores d'ara- per accedir al cada vegada més
complet ventall d'opcions de formacions professionals o per continuar estudis.
L'estructura d'aquests exàmens oficials, els seus continguts i els criteris d'avalu ació van ser concebuts i consensuats en un treball de dos anys de durada entre
caps d'estudi i educadors de la segona ensenyança de l'Escola Andorrana , la
direcció i el claustre de mestres del Centre d'educació bàsica d'adults i el Servei
d'inspecció i avaluació educativa, sota la supervisió de la direcció d'Educació i
la direcció general de l'Escola Andorrana.
L'encert de la posada en escena d'aquests exàmens lliures de graduat per a
majors de 16 anys rau en bona mesura en l'acurada estabilització de les bases
programàtiques de la segona ensenyança de l'Escola Andorrana i del Centre
d'educació bàsica d'adults , el qual ha vinculat la seva oferta mitjançant mòduls
de tres grans àmbits : l'àrea d'humanitats, l'àrea de ciències i l'àrea de comunicació; mòduls que es caracteritzen per disposar de dos nivells de dificultat: l'un
servirà per crear les bases perquè l'alumne aprengui continguts essencials ,
l'altre s'adreçarà als estudiants que volen millorar i/o ampliar els seus coneixements i que fins i tot tenen la intenció de presentar-se a les proves oficials de
graduat en segona ensenyança, que el ministeri d'Educació , Joventut i Esports
convoca sempre dos cops l'any (abril i novembre) . Un repte fet realitat , aquest
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del Centre d'educació bàsica, que confirma la utilitat dels productes que emanen de la Formació d'Adults.
Ja han estat anunciats en línies anteriors els centre d'autoaprenentatge de
català i els cursos monogràfics de la nostra llengua i cultura. Ambdós àmbits responen també a una mateixa concepció solidària i integradora de la societat actual i, especialment, dels nouvinguts que hem acollit darrerament a casa nostra.
Aquestes dues realitats no estan tan emmarcades per una finalitat de sentit acadèmic (aconseguir un títol) sinó d'aprenentatge formatiu més ampli , tipus entendre la societat andorrana actual gràcies a descobrir les claus del seu passat més
immediat, ti pus poder entendre el català i acabar parlant-lo com una fita personal , de superació individual , per poder millorar el currículum propi , ascendir laboralment a l'empresa, permetre que l'empresa atengui el públic en català i, en
aquest sentit, que es mantingui dins del marc de les exigències legislatives que
s'han d'anar executant en aquest país. És el que entenc que el sociolingüista
català Albert Branchadell , a Liberalisme i normalització lingüística (Ed . Empúries , Barcelona, 1997) , ve a dir-nos textualment: "El català no s'ha de normalitzar perquè sigui el nervi de la nació sinó perquè és la llengua de l'individu ; en
general , el motor de la normalització no hauria de ser la reconstrucció nacional
(ni cap altra fita patriòtica) sinó la protecció dels drets individuals dels catalanoparlants."
I la perpetuïtat de la nostra llengua, i l'enfortiment del teixit social andorrà,
impliquen ineluctablement el pragmatisme que la formació a les persones adultes els ha de poder servir, ha de contribuir a una millora seva , a un reconeixement del seu esforç, a una acceptació en els fluxos econòmics o en els grups
socials més rellevants . No podem esperar que la gran massa social s'inclini per
integrar-se, per culturalitzar-se , per titular-se, si no és que petits grups que ja -a
hores d'ara- fan l'esforç de millorar, veuen compensades les seves ambicions
amb un canvi de tracte de l'empresa on treballen, on aquesta formació sigui
valorada , protegida, afavorida, on aquesta formació resulti beneficiosa per al
currículum personal. De sempre , ha estat molt valuós per a la Formació d'Adults
que empreses com Pyrénées , Andorra 2000, Andimesa, Viladomat Esports i
l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hagin confiat en els nostres serveis lingüístics i humanístics per implantar en les seves plantilles un reconeixement laboral -i de retruc , social- del que és Andorra i del que representa la llengua catalana per a aquest país. Nogensmenys, em resulta molt útil citar tot seguit un
fragment del qüestionari que Albert Branchadell contestà en el Butlletí informatiu de l'Òmnium Cultural del setembre de 1998. Quan li preguntaven sobre el futur que es podia esperar per al procés de normalització del català, ell contestava: "Considero que cal una acció concertada entre els poders públics i la ini13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyamenta Andorra
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ciativa privada per oferir la possibilitat d'usar el català en tots els àmbits. L'única
raó per fer això hauria de ser l'existència de ciutadans que prefereixin fer les
coses en català ; per tant , es tractari a d'una exigència democràtica , no pas
patriòtica."
Aquesta voluntat de poder usar el català a Andorra en tots els àmbits és el
que traspassa del treball de la Formació d'Adults amb els departaments de recursos humans d'empreses privades ben significatives, del treball que es du a
terme actualment amb l'àrea de formació de la secretaria general de funció pública i recursos humans del govern d'Andorra per incentivar el català oral i escrit
entre tots els seus professionals, partint del lloc de treball que cadascú ocupa,
del treball del centres d'autoaprenentatge que malden perquè el ciutadà esdevingui autosuficient lingüísticament o del treball del centre d'educació bàsica ,
que educa integralment la persona adulta en moltes assignatures però sempre
en català.
D'altra banda, des de 1994, existeixen els exàmens oficials amb convocatòries lliures de llengua catalana (nivells A, B i C), que s'efectuen dos cops l'any
(gener i juny) i que aquest any 2000 han mobilitzat 480 persones. Tots els exàmens oficials disposen d'activitats sobre les quatre accions de què es compon
una llengua : parlar, entendre , llegir i escriure. Són responsabilitat , en el seu vessant de concepció , execució i correcció, del servei de la Formació d'Adults.
En l'examen del nivell A el 75% del valor de la prova correspon a l'expressió
oral. Aconseguir l'apte significa que l'examinand disposa dels co nei xeme nts
orals bàsics per comprendre i parlar correctament en llengua catalana.
En l'examen del nivell B el 63% del valor de la prova correspon a l'expressió
escrita i al domini pràctic del sistema lingüístic (escriure d'acord amb la normativa). Aconseguir l'apte significa que l'examinand disposa dels coneixements elementals orals i escrits per parlar correctament en llengua catalana i escriure textos en llenguatge col ·loquial. La part oral de l'examen és eliminatòria per atorgar a la llengua parlada el valor que es mereix.
En l'examen de nivell C el 68% del valor de la prova correspon a l'expressió
escrita i al domini pràctic del sistema lingüístic (escriure d'acord amb la normativa). Aconseguir l'apte significa que l'examinand disposa dels coneixements mitjans orals i escrits per parlar correctament en llengua catalana i escriure textos
formals en varietat estàndard. La part oral de l'examen és aquí també elimi natòria.
A banda del treball intern, la Formació d'Adults promou el reconeixement
extern del país i de la seva llengua a través del lectorat de català establert a la
universitat Carolina de Praga, des de l'any 1991 . Allí s'imparteixen els nivells llindar i bàsic de la llengua oral , grups de conversa, i cursos sobre l'Andorra con90
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temporània, la història de la literatura i del teatre en català, entre altres. Per
assegurar aquest lectorat, el ministeri d'Educació , Joventut i Esports disposa de
la col·laboració econòmica de l'empresa Promocions Mèdiques Andorranes ,
amb seu a Praga, i de les infraestructures de la mateixa Universitat Carolina. En
l'any acadèmic 1999-2000 s'ha comptat, amb vint-i-cinc alumnes que han tornat
a revitalitzar l'essència amb què un servidor va concebre aquesta iniciativa
social : que el marc universitari serveixi per unir persones i cultures, agermani
coneixements de dos vells Estats europeus. Fins al moment present la llengua
catalana ha esdevingut una assignatura optativa dins de la graella de possibilitats de la facultat de romanística . A partir d'ara s'han iniciat converses perquè
l'assignatura guanyi prestigi acadèmic. Mentrestant, en les proves del certificat
internacional de català (CIC) , a les quals concorren els alumnes dels lectorats,
sempre s'han obtingut bones qualificacions. Progressivament, aquest lectorat ha
anat augmentant el seu prestigi entre l'alumnat, cosa que l'ha esperonat a obrir
noves escletxes a favor de la internacionalització d'Andorra: setmanes dedicades al país, conferències sobre la seva actualitat, beques estiuenques perquè
els millors estudiants puguin assistir a les jornades internacionals de llengua de
Gironella (Catalunya) i, alhora, visitar i conèixer Andorra.
Malgrat els anys passats i les tones d'esforços destinades, no tot ha estat
aconseguit, ni tot ha estat ni està perdut. Sempre hi haurà motius per a l'autoestima d'andorrans i residents , per a la seva millora intel·lectual i per a la seva
integració laboral i cultural. Malgrat la veu del poeta que clama com un oracle
que tot està per fer i tot és possible .
Joan Ramon Marina i Amat
Llicenciat en filologia catalana i diplomat en correcció lingüística. Des de 1989,
és director del servei educatiu de la Formació d'Adults
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L'escola privada

Fàtima Valero i Alcaide

Un col-legi als Pirineus. Objectius, instruments educatius, l'esport...
El Col ·legi dels Pirineus està ubicat al poliesportiu de l'Aldosa. Aquesta singular característica el converteix en un centre ideal per combinar l'estudi amb la
pràctica intensiva de l'esport, la qual cosa afavoreix la formació completa de
l'alumne . Esport i formació humana es barregen per aconseguir una educació
de qualitat, en què l'excel·lència és el punt de referència .
El Col ·legi dels Pirineus és un col ·legi espanyol homologat pel ministeri
d'Educació i Ciència (BOE del 10/11 /99) , en el qual s'imparteixen tots els nivells:
bressol , maternals , infantils , primària, secundària, batxillerat i COU .

Objectius
L'objectiu prioritari del col ·legi és la formació integral de l'alumne, ajudar-lo a
conèixer-se i donar-li totes les oportunitats necessàries que garanteixin el seu
desenvolupament. Aconsegu ir, mitjançant un harmònica preparació en les diferents matèries -de de les activitats acadèmiques , passant per l'esport, i fins a
les activitats artístiques-, la formació i preparació per a la vida més completa
possible . S'haurà aconseguit una bona educació quan l'alumne creixi cada dia
en iniciativa, decisió i afany de superació.
Tots tenim unes capacitats i aptituds; cal descobrir-les, valorar-les, potenciarles i desenvolupar-les mitjançant l'esforç i la superació personal.
Comencem a treballar amb els nostres alumnes des dels tres mesos, a través d'un programa d'estimulació primerenca que té com a finalitat aconseguir
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les excel·lències intel ·lectual, física i afectiva. En l'àmbit intel ·lectual se 'ls proporciona informació a través dels bits de lectura, matemàtiques i coneixements
intel ·lectuals. L'excel·lència física té com a objectiu el desenvolupament psicomotriu , aconseguir una millor coordinació i preparació física que permeti al nen
la pràctica de qualsevol activitat. L'excel ·lència afectiva es treballa creant un
clima en el qual el nen se sent segur, feliç , important i estimat.
Al Col ·legi dels Pirineus considerem cada alumne únic i irrepetible .
Potenciem l'amor per l'aprenentatge més enllà dels resu ltats acadèmics .
Transmetem una formació que els porta a tenir criteris propis, a mantenir-los i a
estar segurs d'ells mateixos . Formem el caràcter dels alumnes a través de
l'esperit de treball , la disciplina, l'equilibri i la responsabilitat.
Els alumnes estan contents, se senten feliços i satisfets d'ells mateixos , perquè descobreixen el que són capaços de fer, creure en ells i valorar-se més.
Instruments educatius

El col·legi posa a disposició dels seus alumnes tots els mitjans i instruments
necessaris per garantir la seva plena formació . Un ensenyament personalitzat
amb classes reduïdes afavoreix una rel ació més flu ida i eficaç amb el professor.
L'adquisició d'unes tècniques d'estudi adequades i l'ús d'una metodologia
activa i pràctica ajuden els alumnes en el seu progrés perso nal. L'autoestima, el
treball ben fet , la iniciativa, la decisió, l'alegria, la creativitat ... són valors que
desenvolupen els nostres alumnes.
De la marxa de l'alumne en les seves activitats, se'n fa una avaluació permanent. Els resultats són remesos als pares , amb observacions sobre la seva
actitud i comportament. Hi ha un reglament que garanteix una millor organització i convivència. El nostre col ·legi és un centre obert que pot ser visitat pels
pares quan ho desitgin , per tal que observin o visquin la vid a col ·legial que
desenvolupen els seus fills .
L'aprenentatge de l'anglès i de la informàtica és una garantia d'una formació
completa i actual. En el nostre centre, els alumnes s'inicien en l'ús dels ordinadors a tres anys d'edat, i es treballa l'anglès per nivells de manera intensiva.
L'esport
L'esport prioritari és l'esquí. Tots els alumnes el practiquen dos dies a la setmana com a privilegi atesa la proximitat de les pistes. El centre disposa d'una
escola d'esquí d'alt rendiment amb professors qualificats, en la qual s'ofereix la
possibilitat de compaginar els estudis amb horaris especials amb la pràctica de
l'esquí de competició.
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La pràctica intensiva del tennis és una altra de les possibilitats esportives.
Les nostres instal·lacions acullen I'Open internacional de tennis ATP d'Andorra .
El col ·legi disposa de magnífiques instal·lacions esportives: pista poliesportiva amb aforament per a 1.200 persones , dues pistes cobertes de tennis i dues
a l'aire lliure, tres pistes d'esquaix, sala de musculació, sala d'aeròbic, que es
completen amb una piscina climatitzada, saunes i jacuzzis.
Actualment s'ha inclòs el golf com a esport alternatiu a la temporada d'esquí.
La flexibilitat horària i l'atenció personalitzada fan possible que els alumnes
puguin real itzar programes esportius d'alt rendiment.
Vida escolar
Les activitats escolars s'inicien a les nou del matí. El centre disposa de servei de transport i menjador, i disposa també d'una residència per a alumnes
interns.
Les classes finalitzen a les cinc de la tarda, i els alumnes poden romandre
al centre fins a dos quarts de vuit, practicant algun esport o realitzant activitats
acadèmiques sota l'orientació i supervisió dels seus professors .
Fàtima Valero i Alcaide
Llicenciada en filologia hispànica i directora del Col·legi dels Pirineus
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El paper de
les associacions
de pares

a Confederació d'Associacions de Pares d'Alumnes , CONAPA, neix l'any
1996, gràcies a la inquietud de les diferents associacions de pares del
Principat o APA i federacions de les mateixes , com una associació apolítica i per tal de poder unificar en una sola entitat tots els problemes , inquietuds,
solucions i idees, col -laborar i tenir d'aquesta manera un únic interlocutor vàlid
davant de les diferents administracions , comuns , o entitats que siguin necessàries . Formen part actualment de la Conapa la Federació d'APA de les escoles
confessionals , la Federació d'APA de les escoles espanyoles , l'APA de l'escola
especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i la Federació d'APA de les escoles
franceses. Atesa la diversitat d'ensenyaments , ens trobem moltes qüestions
comunes a tots nosaltres, però es té en compte i es tracta també de qualsevol
tema que a cada ensenyament es pugui plantejar, entenent i respectant les particularitats específiques dels mateixos.
La CONAPA neix en un primer moment quan des de l'administració s'està
treballant en l'elaboració del Reglament del transport escolar, i hi col -labora activament, aportant-hi idees i inquietuds des del punt de vista dels pares, comptant en tot moment amb la col -laboració de l'APA de l'escola andorrana. En els
inicis , la confederació va encarregar un estudi sobre la població infantil
d'Andorra, del qual es va editar el llibre L'avui al demà (Valors i estils de vida de
la infància a Andorra) . Aquest llibre dóna un visió antropològica i educativa que
respon a la necessitat de conèixer la realitat dels nens d'Andorra , la seva opinió
del seu temps lliure; què consideren important i quins valors i inquietuds tenen.
El llibre neix com a conseqüència de la reflexió i posada en comú del desig
d'aprendre com educar els nostres fills; afegint-hi una variant: "Volíem un estu-
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di de la realitat dels nens d'Andorra , cone ixent la seva opinió. " Volíem saber: què
pensaven sobre l'ensenyament? , quins interessos tenien? , sentiments? , quines
emocions i quins desigs?
Com a pares vam observar que l'educació, tradicionalment, es dedica a dir
als nostres fills com han de ser i s'ob lida d'aj udar-los a trobar-se ells mateixos.
Sabem que nosaltres com a pares i educadors te nim la gran responsabilitat de
pujar el que demà constituirà la base de la nostra societat. Som conscients que
els infants sempre seran diferents ; cada ésser humà és únic i se l'ha d'ajudar
perquè esdevingui adult i es conegui a si mateix. És necessari que el jovent
aprengui i descobreixi que de les característiques que ens diferencien els uns
dels altres s'esdevé un potencial de riquesa il ·limitat i que sorgeix de la diversitat; diversitat que per la real itat social del nostre país és molt més evident. Un
exemple clar son els diferents tipus d'ensenyament als quals tenim opció, que
cohabiten sense problemes i ens mostren la riquesa que dóna aquesta diversitat. Un cop descrita la nostra societat plurilingüe, pluricu ltural i reconeixent que
els darrers anys hi ha hagut una transformació de la institu ció fam il iar i escolar,
constatem que els valors tradic ionals estan en crisi i que les normes que en deriven han variat així com els costums i tradicions; d'aquesta manera, el model de
societat actual ens empeny cap a valors materials, i és "l'afany de passar-s'ho
bé" (com deia Folch i Camarasa en el llibre Avui educar és més difícil) el valor
dominant. L'altre valor capdavanter és la producció, i això ens aboca a crear
noves formes de marginació i pobresa.
Els nostres fills són diferents, més sans, més formosos ; ara a les famílies no
es pensa en la mort, els nens tenen noves experiències i noves re lacions socials
des de molt petits. Tot això els fa més lliures, més despresos i més independents (volen aprendre coses de la vida per ells mateixos). Alguns pares de fills
que ho tenen tot sovint estan avorrits, fastiguejats, sense il ·lu sions; sem bl aria
que no volen un món en el qual la garantia de no morir-se de fam sig ui a canvi
de morir-se d'avorriment. Si això és així, i citem textualment Lluís Folch i
Camarasa, "té una certa lògica que cerquin noves experiències a través de bretolades o cond uctes delictives on juga tant l'emoció de l'altre com l'afany de tenir
diners , o bé que recorrin a estranyes experiències sexuals o a la droga".
La família és un grup social que sempre està en evolució depenent molt del
marc sociocu ltural. Abans la família es regia pel respecte , l'autoritat i l'obediència ; les normes eren ríg ides , imm utables i l'esperit en tant que fills era de submissió i res ignació. Ara es va cap a un nou model de famíli a, que ha canviat
però que continua sent la principal responsable de la socialització de l'individu i
la principal responsab le de l'equi libri personal.
Acceptant la premissa "educar és acompanyar i educar és despendre"
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(acompanyar cap a la maduresa) , accepten així una educació que passarà de
ser directiva (ja que, quan els nens són petits, els imposem la llengua, els aliments que han de menjar, l'escola on han d'estudiar, etcètera) , a tenir una responsabilitat segons la qual, a poc a poc i segons van madurant, tenen la possibilitat de decidir moltes qüestions del seu entorn i de la seva vida. De la mateixa manera, si accepten que l'educació és un procés d'identificació (que vol dir
descobrir, valorar i assumir un perfil i una estructura personal) , es pot deduir que
una escala de valors basada en el respecte , l'amor i la seguretat farà possible
un model d'assimilació per la identificació.
Arribats a aquest punt, el paper de les APA és intentar l'aproximació i donar
eines necessàries per fer possible aquesta aproximació ; i els coneixements i els
valors són instruments necessaris per assolir la maduresa de la persona.
L'objectiu de les associacions de pares és promoure activitats que fomentin la
interacció del nen amb els educadors (pares-mestres) , fent-los possible la seva
participació , constatant que per tal que la incidència sigui positiva en el marc
social cal agrupar-se, unificar criteris i poder presentar així propostes vàlides,
realistes i meritòries, tenint con a vehicles en l'actualitat primerament les APA,
després les federacions i com a darrera instància la Conapa.
Relació pares-escola

Com a introducció d'aquest tema voldríem remarcar que a qualsevol ensenyament hem de distingir tres parts implicades directament, que de vegades
oblidem , parts primordials i indispensables:
1. El mateix centre i el professorat, implicats d'una manera directa i amb possibilitat de decisió i d'obra.
2. L'alumnat, sector que sovint tendim a oblidar o a no tenir en compte, i
caiem en el descuit de parlar en nom d'ells sense consultar-los, sense tenir gaire
en compte les seves opinions i inquietuds. És un error que es comet tant per
part dels centres, de l'administració i dels pares, i és un dels papers primordials,
des del nostre punt de vista, per part de les associacions, a tenir en compte i a
ser escoltat.
3. Els pares, persones interessades en l'educació dels nostres fills, persones
que escollim el sistema educatiu que volem que se'ls imparteixi i prenem en primer moment les decisions més transcendentals en l'educació; el col·lectiu de
pares des de les associacions intentem involucrar-nos totalment en el sistema
com a part del mateix que formem , i evitar així l'abandó d'aquesta educació a
l'escola.
Partint de la base que els pares som una part integrant del sistema educatiu
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i que volem formar part activament del mateix, considerant que tenim les matei xes .preocupacions i inquietuds que el mateix centre i alumnat, les mateixes fites
educatives , d'integració social , de formació com a persones per als nens, no
oblidem els nostres fills -el futur de la nostra societat-, ens associem amb esperit co l·laborador i actiu , feina no sempre reconeguda ni agraïda, i ens trobem
entrebancs i sovint el sentiment que som considerats un front a combatre . Els
nostres objectius principals són assumir de manera col ·legiada la defensa i protecció dels interessos dels alumnes, co l·laborar amb l'escola i els diferents organismes pedagògics, i respectar en tot moment els idearis i la línia educativa del
centre escolar en el qual hem escolaritzat els nostres fills . Volem ser el mitjà de
comunicació entre els pares i l'escola, semp re amb relacions fluides i harmonioses , amb respecte i esperit constructiu . No ens equivoq uem , estem treballant
pels nostres fil ls, pel nostre jovent, pel nostre futur; tot això, traduH en recomanacions i amb ànim de millores, es pot veure en una font d'iniciatives, promotora de diferents activitats culturals i esportives que sens dubte aporten un valor
afegit a la gestió de l'escola.
Les atribucions actuals de les APA són molt diverses i depenen en gran
mesura del centre , del grau d'implicació a què es pugui o vu lgui arri bar a tenir
o que el mateix ce ntre permeti . És voluntat de totes les associacions el difondre
informació, involucrar-se en els problemes i necessitats del moment, col·laborar,
i fomentar l'organització de col· loquis i co nferències per aportar idees i aclarir
possibles situacions que sorgeixin dins la gran família que volem formar, sense
ob li dar la diversitat d'inquietuds , cre ient important i enriquidor per a totes les
parts , com a opció d'intercanvi , el fet que un o més membres de l'APA formin
part del consell de direcció del centre , i a la inversa: que dins de l'APA hi hagi
representació del centre .
Canalitzem les diferents queixes i suggeriments dels pares vers l'escola ,
estaments o institucions involu crats a l'ed ucació dels nostres fills , sense oblidar
l'esperit constructiu i de millora. Les APA som associacions altruistes , cap càrrec
hi és remunerat; cal recordar, doncs , que econòmicament les associacions es
nodreixen de quotes fami liars i alguna subvenció , i que aquests diners es reverte ixen íntegrament i a través de diferents cana ls a l'alumnat del centre , ja sigui
via ajuts , compra de material , organització de conferències , festes, etcètera.
Com semb la característic del nostre Principat, patim del mal que és la manca
d'implicac ió i col· laboració; això ens porta a convocar assemblees que a la pràctica són poc representatives , les votacions de les quals podríem qualificar de
testimonials. L'escassa col·laboració en l'org anització de les diferents activitats
que es puguin proposar, la manca d'implicació , etcètera, són problemes que des
de totes les APA s'intenten resoldre perq uè sigu in més riques i més plurals.
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Relació pares-administració
Si la relació que les APA tenim amb els mateixos centres educatius no es
correspon amb el nostre ideal , en trobar-nos manca de fluïdesa en la comunicació i en ser interpretades com un front en lloc d'un aliat per a l'educació, les
relacions amb l'administració les podem sintetitzar en vells refranys populars:
Qualsevol problema s'arranja al voltant d'una taula (amb voluntat d'entesa) ,
i segons tots els indicis, les reunions mantingudes entre els màxims responsables (ministeri d'Educació , transportistes i pares) han estat en tot moment bones
i de protocol ·làries paraules s'ha arribat a aconseguir millores en el funcionament
de diferents serveis, transport escolar, esquí escolar, etcètera.
Però també com sempre surten els castissos i ens diuen allò de : "Del que es
diu al que es fa", que és com una exclamació de saviesa popular que s'ha d'aplicar a: "No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat." És clar també que "mai
no plou a gust de tothom", però la Conapa ha aconseguit i aconseguirà que els
pares hi posin confiança. També és cert que pensar a arribar a un 100 per cent
d'acords amb l'administració no és possible.
La finalitat de la Conapa és seguir i obtenir relacions amb els diferents ministeris , sistemes educatius, tècnics d'ensenyament, etcètera, per tal de resoldre
temes d'importància cabdal; així, podem anomenar la seguretat a les escoles ,
volem avalu ar i valorar els plans d'evacuacions , d'emergència, i millorar les deficiències que puguin presentar els mateixos per proporcionar la màxima seguretat a les escoles on estudien els nostres fills. Volem també poder compartir temes
molt importants com poden ser la violència a les escoles i fora de les mateixes ,
el comportament dels infants davant dels adults, les drogues , i el temps de lleure; tenim propostes interessants en aquest sentit, com poden ser la creació d'un
gran espai lúdic o d'ocupació a la sortida de les escoles , per evitar així la problemàtica que es crea amb els nens al carrer a la sortida de les escoles.
Com podeu veure, la nostra missió com a pares és oferir solucions , idees i,
com no, col ·laborar en tot el que ens sigui possible per conscienciar i solucionar
els problemes que es plantegen , i oferir-nos com a part implicada en l'educació
dels nostres fills. Problemes aquests que s'han remarcat pendents de solucions
i considerats des del punt de vista dels pares i de la Conapa -com a confederació representativa dels mateixos , la finalitat de la qual és vetllar per la segu retat i benestar dels nostres alumnes i mitjançar com a interlocutor- primordials
i de tractament immediat i urgent.
Alícia Santes i Mateo
Gestora administrativa i presidenta de la Confederació
d'Associacions de Pares d'Alumnes, Conapa
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra

101

La música, un
referent pedagògic
i cultural avui
a Andorra

' any 1980 representa un abans i un després en la vida musical al Principat
d'Andorra. És l'any 1980 quan el Comú d'Andorra la Vella posa en marxa
l' Institut Andorrà d'Estudis Musicals (IAEM) a instàncies de la voluntat
popular, encapçalada per amants i professionals de la música i la cultura al país .
Abans del 1980, però, Andorra gaudeix d'una vida musical normalitzada al
voltant d'iniciatives particulars i d'una activitat en forma de concerts esporàdica.
La labor feta des de la iniciativa particular ha estat fins ara tan lloable i encoratjadora que va ser la que va propiciar la creació de I'IAEM i posteriorment de totes
les propostes avui fetes realitat al Principat, entre les quals destaquen una
orquestra professional de cambra, un cor de petits cantors , diversos festivals i
temporades de tots els gèneres , així com cursos de tota mena, etcètera.
El que fa l'aparició de I'IAEM a Andorra és aglutinar en el seu projecte
pedagògic totes les iniciatives privades , que per cert eren moltes l'any 80 , i formular un model global , modern i homologable a qualsevol país europeu. En
aquesta línia, es planteja i es consensua el pla d'estudis que , llevat d'algunes
modificacions introduïdes l'any 1988, és encara vigent avui. Malgrat que la seva
titularitat és del Comú d'Andorra la Vella, totes les veus coincideixen a considerar-lo i acreditar-lo com el conservatori de les Valls.
Però més que parlar de la vida pedagògica de I'IAEM , aquí vull destacar la
dinàmica desenvolupada per propiciar, encoratjar i fins i tot donar suport a qualsevol altre projecte musical que vulgui cre ar-se . Una institució musical com
I'IAEM ha de tenir molt clar que no solament ha de formar músics. Com a centre acadèmic, ha d'educar i sensibilitzar perquè abans que res els alumnes estimin la música. No oblidem que serà el públic de demà, que assistirà als con-
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certs amb més criteri i mes elements per gaudir d'un art sonor no sempre fàcil
en una primera audició.
Des de I'IAEM som co nscients també que no solament són els alumnes en
nòmina els que han de rebre la formaci ó i educació que impartim sinó també els
seus familiars; en aq uest sentit, personalment sempre insisteixo a fer participar
tot l'entorn familiar de la formació del nen o la nena al nostre in stitut. Els pares
han d'interessar-se pel que fan els seus fill s i en aquesta línia sempre recomanem als pares i tutors que , en primer ll oc, mai no portin els fills a disgust al conservatori , i en segon ll oc , que incentivin a casa el treball que fan els nens a classe , co m ara preocupar-se per la feina que fan , les audicions que duen a terme
i fent-los tocar a casa davant de gent per donar mostres d'interès i estimular
fam iliarment la fein a que fan els deixebles als col -legis i a les esco les. Sempre
dic, i de cap manera no em faig meva la frase , que la formaci ó dels infants és
un joc a tres bandes i cadascuna amb la seva pròpia responsabilitat: ensenyants , pares i alumnes. Només amb aquesta complic itat es normalitza i opti mitza la vid a cultural d'un país, és a dir, aixecada i conreada des de l'escola. El
millor públic per a qualsevol manifestació cultu ral és el que s'haurà preparat i
sensibilitzat a la més tendra infància.
Andorra avui pot presumir de tenir un molt bon públic per a les seves mani fe stacions culturals , que són moltes i de qualsevol signe , però les musicals
depassen les expectatives més optimistes de fa tan sols deu anys. Si tirem enrere i ens situem abans del 1980, ens adonarem que els passos fets en matèri a
c ul tura l i molt especia lm e nt en música han estat passes de gegant.
Independentment de les activitats regulars programades , desfilen pel Princ ipat
les figures de la mú sica més gran s, que tan so ls fa molt pocs anys només podien
escoltar-se en els escenaris de les cap itals estrangeres més importants. En el
marc de la Temporada de Música i Dansa d'Andorra la Vella , òbviament propiciada pel fet de la presència de I'IAEM , han desfilat per les seves ja deu edi cions els solistes i conjunts mé s prestigiosos del panorama internacional. En
tenim exemples en noms co m Alfredo Kraus , Teresa Berganza, Ren ata Scotto ,
Joa n Pons , Ainh oa Arteta , Kri stian Zimerman , Maria Joao Pires , Vl adim ir
Ash kenazy , lvo Pogorelich , Yo Yo-Ma , Gidon Kremer, Paco de Lucía, Musici , i
un ll arg etcètera que inclouria també un extens llistat de prestigioses companyies de dansa.
S'ha de fer menció també, en recordar l'etapa anterior a l'any 1980, de la
immensa tasca musical i cu ltu ral portada a terme per orfeons, formacions corals
i esbarts . Des d'aquest tipus d'associacions, moltes vegades de labor call ada
però efi caç en pro de la vida cultural d'una societat, es fan coses des de l'altruisme i el sacrifici perqu è la comun itat tingui un major i millor benestar cultural.
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Andorra recull avui els fruits de gent que, des del silenci , ha fet molta feina perquè nosaltres puguem gaudir de manifestacions musicals de primer ordre . En
l'àmbit de la cultura res no neix per generació espontània ; algú en el seu
moment va posar una llavor perquè l'any 1980 Andorra fundés un conservatori
i tot seguit es prodigués tot un conjunt d'idees i projectes que han cristal ·litzat
en realitats amb prestigi no solament a casa nostra sinó fora de les nostres fronteres.
Quan abans citava orfeons i esbarts ho deia pensant en tot el conjunt de la
cultura popular. Penso que el ventall de propostes que avui tenim per triar i
remenar són el resultat del conreu d'aquesta cultura popular. Per citar un exemple , cal recordar que tota l'obra dels grans autors musicals anomenats clàssics
han fonamentat la seva creació en el llegat popular. Sense anar mes lluny,
Johann Sebastian Bach recull en les seves Suites i Partitas danses populars.
Mozart i Schubert fan el mateix i ja no diguem els compositors coneguts per
nacionalistes , que basen tota la seva producció en el llegat popular; són els
noms de Liszt, Grieg , Dvorak, Smetana, Bartok, Falla, Granados i Albéniz , entre
molts d'altres .
Amb tot això vull dir que tots som hereus del passat i que la vida musical i
cultural del futur del nostre país ha de rebre tot el bo i millor que puguem fer ara
perquè les generacions que nosaltres formem en siguin les destinatàries.
L'esdevenidor d'Andorra, en aquest sentit, és molt prometedor, i els responsables pedagògics hem de posar avui molta cura perquè demà hi hagi la millor vida
musical i cultural al Principat d'Andorra.

Josep Maria Escribano i Casaldàliga
Director de l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals i de la Temporada de
música i dansa d'Andorra
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L'educació
artística a l'escola

mb l'objectiu de trencar la dinàmica de les ponències, de dinamitzar-la i ferla més participativa per part de la resta de ponents i públic en general, el
responsable de la ponència sobre l'educació artística a l'escola distribueix
entre els assistents a títol d'enquesta una fitxa i els demana de respondre la
següent pregunta: què pot aportar l'educació artística a l'alumne en edat escolar?
Els assistents hi expressen el seu punt de vista en forma de definicions i les
enumeren de la més important a la menys important.
Els assistents van respondre de manera satisfactòria a la iniciativa proposada, i la majoria va contestar la pregunta.
Un cop finalitzada la xerrada , es van recollir més de 25 butlletes, on en la
majoria dels casos es responia la pregunta amb les definicions següents :
- Fomentar la creativitat.
- Fomentar la integració dels alumnes amb mancances.
- Visió artística del món.
- Originalitat.
- Major sensibilitat.
- Capacitat de concentració visual.
- Maduresa en la percepció.
- Els infants poden expressar allò que no saben expressar d'una altra manera.
- Autoconfiança.
- Esperit de col-laboració.
- Dret a la diferència.
- Assimilar tècniques d'expressió plàstica.
- Obertura d'esperit.
- Eina integradora de la societat

A
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S'explica també a títol d'anècdota i d'introducció a la ponència una altra
manera d'abordar la qüestió , en formular davant d'una persona adulta la pregunta següent: què passaria si d'un curs escolar a l'altre deixessin d'existir les
classes d'educació artística a l'escola? La resposta va ser: res .
Amb la següent ponència s'intenta demostrar, doncs, que l'educació artística a l'escola sí que té un paper important a jugar i que la seva aportació dins
de l'educació és tan important com qualsevol altra assignatura escolar.
Sovint s'ha tingut i es continua tenint una visió equivocada de l'àrea de plàstica en les escoles , sigui quin sigui el sistema educatiu . Qui no recorda aquelles
classes de plàstica de caire informal , relaxades i al mateix temps engrescadores per molt conduïda i dirigida que estigués l'activitat per part del professor? O
bé el canvi d'aula per anar a la de plàstica en sortir d'una altra assignatura més
aviat feixuga .
Què fa , doncs, que això sigui així? De ben segur que l'activitat creativa té un
fort contin gut lúdic que provoca la motivació de l'alumne, la necessitat d'expressar-se , de comunicar-se , d'expressar sentiments , de descriure esdeveniments ,
idees i projectes, per mitjà de tècniques i materials . Així també ho definiria un
artista plàstic parlant dels seus treballs. Però cal tenir en compte que estem parlant d'un moment de desenvolupament de l'ésser humà important: la infància i
l'adolescència, d'una franja d'edat que es troba en un procés d'experimentació
i aprenentatge en el qual es troba l'escolarització .
De ben segur que dins del que s'anomena la pedagogia activa la plàstica té
un paper, important i fins tot diríem que poc explotat.
Trobem uns factors que afavoreixen la producció creativa de l'alumne -la capacitat creativa individual , l'entorn familiar i cu ltural , la motivació per expressar-se ,
moments i espais determinats- i que poden formalitzar-se en diferents entorns: al
carrer, en el nucli familiar, esplais, escoles d'art o bé en l'escola. És en aquest
darrer on cal tenir en compte el factor d'escolarització que implica una convivència amb d'altres assignatures, espais, horaris. Un estira-i-arronsa constant entre la
dinàmica de l'alumne i els objectius plantejats per part del professor. Aquest ha de
saber aprofitar el factor lúdic que implica l'àrea i canalitzar la dinàmica de l'aula.
Ha de saber interpretar les propostes de l'alumne tant quant a les produccions com
quant a l'actitud de l'alumne davant dels treballs propis i dels altres.

L'expressió artística a partir de l'escolarització obligatòria
Andorra en aquests darrers vint anys ha anat progressant quant a l'oferta cul tural (sales d'expos icions , teatres , escoles d'art , auditoris ...). Pel que fa a
l'ensenyament de les arts , ens queda camí per recórrer.
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Quan es parla d'art, es té tendència a pensar en pintura, escultura, gravat,
arts anomenats tradicionals, si bé ara, a les acaballes del segle XX i en un món
cada cop més tecnològic i tècnic, cal veure les altres vies d'expressió artística:
informàtica, víd eo , cinema i arts d'avantguarda en general.
Seria per tant interessant començar a plantejar-se el fet d'ampliar i crear ofertes d'estudi , noves vies de formació per a joves que no desitgen o no poden
accedir a un batxillerat:
- Formació professional orientada vers arts i oficis , incloent-hi formacions
tècniques lligades a les noves tecnologies .
-Ampliar l'oferta del batxillerat amb el batxillerat artístic, i evitar així els desplaçaments dels alumnes que desitgen realitzar aquesta formació i sobretot
tenint en compte la demanda existent per part de pares d'alumnes . Possibilitat
d'utilitzar infraestructures i personal docent ja existents en les escoles d'art
comunals.
- Estudiar la viabilitat de crear a Andorra escoles superiors d'art del tipus
sport études.

El paper de les escoles d'art
A mitjan anys vuitanta sorgeixen al Principat les escoles d'art comunals.
Anteriorment , en els mateixos tallers dels artistes aquests rebien un nombre limitat de persones interessades a aprendre a dibuixar, pintar o bé tallar fusta , entre
d'altres activitats relacionades amb l'art i l'artesania.
A demanda dels artistes i alumnes , els Comuns de Sant Julià de Lòria i
Andorra la Vella van decidir crear respectives escoles d'art comunals , així com
Encamp , que ja tenia personal i espais destinats a activitats per a infants i adults.
Altres parròquies, fins a arribar-ne a la totalitat, han anat creant centres, tallers
o bé centres cívics on el públic en general pot dur a terme activitats vinculades
amb la pràctica de les arts i l'artesania.

Funció de les escoles d'art i tallers artístics
Aquests centres, anomenats tallers o escoles d'art , es van crear per donar
una resposta a la demanda del públic, tant pel que fa a l'ocupació dels infants
en sortir de l'escola, com als adults que en les seves hores lliures desitjaven realitzar alguna activitat.
Si bé al llarg d'aquests darrers quinze anys les escoles d'art han anat
ampliant i/o modificant les ofertes, propostes i infraestructures , en aquestes continua tenint un pes important la funció sociocultural , en realitzar activitats extra13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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OBJECTIUS GENERALS DE L'~REA D'EDUCACIÓ .ARTÍSTICA
SISTEMA EDUCATIU ANDORR~

OBJECTIUS

Propostes de trebaU
Tema/unitat didàctica

La publicitat
Contrastar amb els altres les
idees personals pel que fa a la Treball de grup sobre anuncis
interpretació i producció de publicitaris
missatges visuals.

Respectar i apreciar les formes Arts plàstiques i artistes del
produccions segle XX a Andorra
i
d' expressió
plàstiques, diferents de les
pròpies i de les formes
dominants en 1' entorn social i
històric actual.

Tècnica

Muntatges audiovisuals, video

Tecniques diverses, treballs
bidimensionals i tridimensionals,
noves tecnologies

El disseny gràfic
Prendre consciència de la
importància i 1' impacte a la El cartell
societat i la cultura actuals dels
mitjans de comunicació que fan
servir el llenguatge visual i
plàstic.

Gravat, fotografia, collage , pintura

La moda .
socials
usos
Identificar
específics de la producció El disseny tèxtil
El disseny d'indumentiria
visual.

Estampació sobre roba, confecció
tèxtil, volum (Perruqueria, sabates)

Valorar positivament el fet
artístic en les seves diverses
manifestacions plàstiques i
visuals com a part integrant del
patrimoni cultural.

Dibuix, pintura, gravat sobre llosa,
pintura mural (tresc)
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El patrimoni històric
d'Andorra

L'art romànic, 1' art rupestre

Produir missatges visuals i
diverses
amb
plàstics
intencionalitats comunicatives.

La iHustració
El Còmic

Dibuix, pintura

Comprendre les relacions del
llenguatge visual amb altres
llenguatges i reconèixer-ne els
efectes en la interpretació de
missatges de 1' entom

El disseny gràfic
Logotips, anagrames,
pictogrames

dibuix, pintura, tractament informàtic
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L'EXPRESsiÓ PLÀSTICA DINS DEL SISTEMA EDUCATIU

ANDORRÀ

Educació

De3a6anys

maternal

Prim en De6 a 12 anys
euseuyauça

Segoua

euseuyança

De 12 a !6 anys

Classes impartides per dues mestres i una ajudant/a.
Espai aula fix.
L'expressió plàstica s' utilitza com a eina d' aprenentatge:
Aprenentatge lector-escriptiu
Espontaneïtat i creació intuïtiva
- Representació i comunicació abstracta de la realitat
- Llenguatge dels colors
Psicomotricitat
- Procés terapèutic.

Classes de plàstica a càrrec deJ mestre especialista.
Aula específica
Sessions de 1.30 b_ Setmanals per grups de 12 alumnes
Es programa en funció d' unitats didàctiques (conceptes,
procediments, actituds, valors i normes) d'una durada d'entre 6 a 10
sessions.
- Treballs interdisciplinaris amb les altres àrees
Tre'lalls relacionats amb el calendari de festes populars
(Nadal, Carnaval ... )
- Procés psicomotriu i terapèutic

Classes d' educació visual i artistica impartides pel professor de
l' àrea.
Aula específica
Sessions de 2 hores setmanals no seguides
Grups classe de 25 alumnes
Es programa en funció d'unitats didàctiques (conceptes,
procediments, actituds, valors i normes) d'una durada d'entre 8 a 12
sessions.
Treballs interdisciplinaris amb l' àrea de francès i altres àrees
Sortides didàctiques relacionades amb la U.D.
Procés terapèutic
L' àrea d' educació visual i artistica és optativa a 4 rt Curs, segon
de segon cicle.

escolars per als infants i joves i adaptar-se a una franja horària força àmplia per
poder rebre l'alumnat adult.
En segon lloc és evident que les escoles d'art tenen una funció cultural ; s'hi
adquireixen uns coneixements sobre moviments artístics, aprenentatge de tècniques com gravat, pintura, escultura, ceràmica , fotografia , dibuix ... així com una
funció generalitzada de caire educatiu, integrador i fins i tot terapèutic.
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Cultura i lleure sovint es troben confrontats, ja que els continguts pedagògics
i programacions establerts pels docents dels centres tendeixen a no ajustar-se
a la demanda i els interessos dels alumnes, sobretot els adults. Cal realitzar
esforços per fusionar els dos conceptes i poder dur a terme els objectius.

Futur i orientacions possibles de les escoles d'art comunals
Si bé la funció sociocu ltural d'aquests centres és una realitat i una necessitat a tenir en compte en funció de l'oferta i la demanda, que no s'ha de deixar
de banda, cal tenir, però, en compte altres alternatives de continuïtat i de futur
per a aquestes escoles d'art de ja més de quinze anys de vida.
Cal plantejar-se la necessitat, doncs -com en algunes ocasions ja s'ha intentat , sense aconseguir-ho , però- , de dotar les escoles d'art d'uns continguts
pedagògics adequats i d'un reconeixement oficial amb la corresponent titulació ,
per tal d'oferir i donar resposta a alumnes que desitgin cursar estudis d'art a partir de l'educació ob ligatòria: escola d'a rts i oficis , escola de formació professional vinculada amb les arts plàstiques , noves tecnologies vinculades amb les arts
gràfiques, disseny d'imatge ...

Roger Mas i Canalis
ensenyança de
segona
de
plàstica
i
visual
formació
de
professor
i
Escultor
l'Escola Andorrana
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La formació dels
educadors esportius

1. Els inicis de la formació dels educadors esportius a Andorra
Els orígens de la formació dels educadors esportius a Andorra estan totalment
relacionats amb la formació dels monitors d'esquí.
El 1969, l'Esquí Club Andorra (ECA) organitza els primers cursos de formació
de monitors d'esquí a Andorra . Des del1974 fins al 1993 és l'Escola Nacional
Andorrana d'Esquí (Enade), com a escola sotmesa a la tutela del Govern , la
que els segueix impartint. El 1993, I'Enade deixa d'organitzar els cursos , i és el
Govern el que, el 1995, assumeix la responsabilitat d'organitzar-los i inicia el
procés de canvi del model de formació .
Les característiques principals que definien el model de formació de I'Enade
eren :
• Estava dividit en tres nivells de formació: iniciador, auxiliar i diplomat.
• Per assolir cadascun dels nivells calia superar unes proves d'accés i una avaluació final.
• La formació tenia una durada de dotze a quinze dies, en què principalment
s'impartien continguts específics relacionats amb l'ensenyament de l'esquí.

2. L'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
(Efpem)
El 14 de desembre de 1995 es publica al BOPA la Llei de creació de l'Escola de
Formació de Professions Esportives i de Muntanya. Aquesta llei atorga a aquesta escola la funció -entre d'altres- de la formació dels educadors esportius a
Andorra .
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La Llei de creació de I'Efpem.
Aquesta llei té com a punts més significatius els següents:
• L'adscripció al ministeri competent en educació.
• La formació teòrica i pràctica dels educadors esportius (monitors o entrenadors) , dels responsables tècnics i administratius de federacions i associacions o
clubs , àrbitres i/o jutges.
• El lliurament dels diplomes oficials d'aptitud per als educadors esportius
La posada en marxa de l'escola .
L'Efpem va començar a funcionar 1'1 d'abril de 1996.
La formació
En els plantejaments inicials sobre el desenvolupament d'un nou model de formació els passos que es van seguir van ser els següents:
a) Anàlisi de la situació, d'acord amb dos punts concrets:
• La història de la formació dels monitors d'esquí alpí.
• Les necessitats de formació d'educadors esportius a Andorra .
b) Creació d'un model de formació tenint en compte els aspectes següents:
• El model de formació dels monitors d'esquí a Andorra fins aquell moment.
• Les necessitats d'aquell moment i del futur més immediat.
• Les tendències als països veïns i a Europa en relació amb l'estructura de formació.
• La qualitat de la formació.
• El reconeixement i el control de les professions relacionades amb l'ensenyament de l'esport.
El model que es va adoptar compleix les característiques següents:
a) Nivells de formació : la formació per esdevenir educador esportiu de qualsevol
disciplina esportiva es divideix en dos nivells. Cadascun d'aquests nivells atorga
una acreditació (certificat o diploma) i unes competències concretes.
• Nivell 1: I'Efpem lliura un certificat que permet exercir com a educador esportiu
amb unes competències limitades , bàsicament per a la iniciació a l'esport. A la
vegada , aquesta acreditació té una validesa temporal de tres anys, després
dels quals cal renovar-la , amb l'assoliment dels reciclatges organitzats per a
aquest efecte.
• Nivell 2: es lliura un diploma oficial d'aptitud (atorgat per l'estat andorrà) que
permet exercir com a educador esportiu amb unes competències molt àmplies:
iniciació, perfeccionament i entrenament. Els reciclatges són optatius , ja que el
procés de formació regularitzat ha finalitzat.
b) Blocs de formació : cada nivell està dividit en tres blocs de formació :
114

Universitat Catalana d'Estiu 2000

• Bloc general : es reben els coneixements generals que ha de tenir qualsevol
educador esportiu .
• Bloc específic: es realitza la formació específica de la disciplina que ha escollit
l'alumne sobre el terreny: la tècnica , la pedagogia, la seguretat, etcètera.
• Bloc de pràctiques: es posa en pràctica el que s'ha après durant el període de
formació.
Innovacions de l'actual model de formació respecte a l'anterior:
a) El bloc general : al model de formació anterior aquesta part no hi era o estava
molt diluïda en la part específica.
El model que s'està implantant a Europa inclou aquesta part de la formació .
b) El bloc de pràctiques: des de l'escola es considera que és imprescindible que
qualsevol persona que es vulgui dedicar a l'ensenyament, i en aquest cas concret a l'ensenyament de l'esport, cal que després de realitzar la formació passi
per un període de pràctiques en què assimilarà el que ha après i ho adaptarà a
les situacions educatives en què es pugui trobar.
e) La formació de primers socors: I'Efpem considera imprescindible aquesta formació ; ja al nivell 1, cal estar en possessió de l'acreditació de formació de primers socors, que es pot obtenir a través de dues institucions , que realitzen cursos de formació .
d) La durada de la formació: el fet d'haver de realitzar els blocs de formació
esmentats fa que el còmput total d'hores de formació sigui molt superior a la formació anterior (més de quatre vegades en volum horari al final de la formació) .
Adaptacions i dificultats que va suposar la implantació del nou model de formació :
a) Per fer un procés d'adaptació adequat al nou model de formació calia tenir en
compte les persones que havien realitzat la formació de monitor d'esquí anteriorment a la creació de I'Efpem . A aquestes persones se 'ls van proposar diferents vies -depenent del nivell que havien assolit- per poder obtenir les acreditacions noves. Per estructurar bé aquest procés es va tenir en compte que:
• De tres nivells de formació es passava a dos.
• Els monitors d'esquí ja havien dut a terme una part de la formació , concretament la part específica, i aquesta havia de ser reconeguda . D'altra banda no
havien realitzat cap bloc de formació general ni pràctic ni tampoc no havia estat
obligatori fer la formació de primers socors des del nivell inicial.
Estructura organitzativa de I'Efpem
Pel que fa a l'estructura organitzativa de I'Efpem, des dels inicis s'ha anat organitzant de manera progressiva fins a arribar a l'estructura organitzativa que
segueix a continuació:
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a) El comitè de gestió. Es crea el 4 de desembre de 1996 per tal de dur a terme
el seguiment i el control de la tasca que desenvolupa I'Efpem en tots els seus
àmbits i bàsicament en els aspectes pedagògic, organitzatiu i econòmic. Aquest
comitè està format per:
• El ministre encarregat de l'educació.
• El director d'Educació.
• El director d'Esports .
• El director de formació professional.
• El director de I'Efpem .
• Un representant del departament de Finances .
b) L'equip directiu i administratiu , que està format per:
• Un director.
• Un cap d'estudis.
• Un administratiu comptable .
e) Els professors i els formadors . El cos de professors dels blocs generals i del
mòdul general de les activitats en el medi natural el componen dos diplomats i
deu llicenciats . El cos de formadors dels blocs específics, tots ells educadors
esportius diplomats , està compost per: esquí alpí (11 ), surf de neu (3) , esquí
nòrdic de fons (1) i muntanyisme i escalada (2) .
d) Els tutors dels blocs de pràctiques: esquí alpí (39) , surf de neu (6) , esquí nòrdic de fons (5) i muntanyisme (8).
La formació que s'imparteix actualment
a) Nivells de formació . El volum horari de cadascun dels nivells és el següent:
nivell 1: de 320 a 343 hores; nivell 2: de 460 a 572 hores. Total : de 780 a 915
hores .
b) Blocs de formació :
• b1) bloc general (BG) : es reben els coneixements generals que ha de tenir
qualsevol educador esportiu. El volum horari i les assignatures de cadascun
dels nivells del bloc general és el següent: bloc general nivell 1 (BG1 ): 90 hores;
assignatures: psicopedagogia (30 hores) , ciències biològiques (27 hores) , entrenament (21 hores) i marc institucional (12 hores) . Bloc general nivell 2 (BG2):
100 hores; assignatures: psicopedagogia 2 (27 hores) , ciències biològiques 2
(25 hores) , entrenament 2 (25 hores) i gestió (23 hores).
• b2) blocs específics (BE): en aquests es realitza la formació específica de la
disciplina que ha escollit l'alumne sobre el terreny : la tècnica , la pedagogia, la
seguretat, etcètera. Per accedir-hi cal haver fet el bloc general , haver assolit la
formació de primers socors i haver superat unes proves d'accés. El volum horari
de cadascun dels nivells del bloc específic és el següent: bloc específic 1 (BE1 ):
116

Uni versitat Catalana d'Estiu 2000

de 130 a 153 hores (comptant els primers socors) ; bloc específic 2 (BE2) : de
160 a 272 hores. El mòdul general de les activitats en el medi natural (MGAMN)
és una part de la formació que només la realitzen els alumnes inscrits en el bloc
específic d'una activitat en el medi natural (esquí alpí, surf de neu , esquí nòrdic
de fons , muntanyisme o hípica) . Aquest mòdul s'imparteix al mateix temps que
el bloc general però forma part del bloc específic. En el MGAMN es reben els
coneixements generals que ha de tenir qualsevol educador esportiu que treballi
en el medi natural. Les assignatures que el componen són : orientació (9 ,30
hores) , marc geogràfic (9 ,30 hores) , meteorologia (6 hores) i llengua estrangera
(francès o anglès): examen d'avaluació (no hi ha curs lectiu) . Els blocs específics que es realitzen actualment són: esqu í alpí, surf de neu , esqu í nòrdic de
fons , muntanyisme i hípica (aquesta formació està en procés de reconeixement) .
• b3) els blocs de pràctiques (BP). Es posa en pràctica el que s'ha après durant
el període de formació . Això es fa , amb el suport d'un tutor, en una empresa privada o a través d'un Comú . Per tant, aquest període de formació va estretament lligat al bloc específic. El volum horari de cadascun dels nivells del bloc de
pràctiques és el següent: bloc de pràctiques 1 (BP1 ): 100 hores ; bloc de pràctiques 2 (BP2) : 200 hores.
Evolució del nombre d'alumnes en els cursos oferts per I'Efpem. 1996-2000
L'anàlisi la farem per blocs , ja que les tendències entre els blocs generals i els
específics són molt diferents :

a) Blocs generals.
• BG1 : aquest bloc és ofert per I'Efpem tres cops l'any (primavera, estiu i tardor) . Quant a l'evolució del nombre d'alumnes per curs cal dir que hi va haver
una lleugera disminució de les matriculacions a partir de la tardor del 1998.
Actualment sembla que s'hagi de mantenir un nombre similar d'inscripcions al
del 2000 durant els pròxims 2-3 anys.
Per tant, les previsions , per promocions , per als pròxims 2-3 anys , són les
següents: primavera, de 20 a 25 alumnes ; estiu , de 38 a 50 alumnes ; tardor, de
20 a 25 alumnes.
• BG2: sembla que en els 2-3 pròxims anys hi hagi d'haver entre 15 i 20 alumnes per convocatòria (n 'hi ha una cada any) .
b) Blocs específics
• Esquí alpí. Nivell 1: sembla que hagi de mantenir-se en una xifra entre 30 i 40
candidats cada any. El sector de l'esquí a Andorra ha crescut i segueix creixent
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d'una manera molt important. El percentatge d'alumnes de fora (sobretot de
Catalunya) s'ha incrementat considerablement els dos darrers anys . Nivell 2: a
causa de la dificultat de les proves d'accés i que la formació és força llarga , hi
ha una tendència a mantenir-se en un nombre baix d'alumnes (entre 8 i 15),
malgrat que el nombre de candidats és força elevat (entre 19 i 38).
o Surf de neu: sembla que hi pugui haver un lleuger augment (fins a 15-18 candidats per any) per als pròxims 2-3 anys. Aquí es pot parlar dels mateixos arguments que en l'esquí i afegir que hi ha un aspecte important de moda en aquesta disciplina.
o Esquí de fons: darrerament hi ha molt pocs candidats ; això pot obligar l'escola
a realitzar formacions cada dos o tres anys. El sector de l'esquí de fons a
Andorra està en un període d'estancament.
o Muntanyisme. Nivell 1: a causa de l'augment de l'oferta d'activitats en el medi
natural durant l'estiu , es preveu que es pugui fer una formació d'un grup de 8 a
1O candidats cada any. Tanmateix cal tenir en compte que la duresa de les proves d'accés fa que difícilment es puguin superar els 12-15 alumnes per any.
Nivell 2: aquesta formació es realitzarà cada dos o tres anys perquè el nombre
d'alumnes del nivell 1 no és gaire elevat i no tots els que l'han superada volen
realitzar el nivell 2.

3. La situació laboral dels educadors esportius a Andorra
Es poden distingir dos factors que , segons I'Efpem , poden tenir una incidència
molt directa en la situació laboral dels educadors esportius en el futur: els textos legislatius existents i els acords que hi podria haver amb els agents econòmics i esportius.
a) Els textos legislatius . L'article 33 de la Llei de l'esport, de 30 de juny del
1998, diu : "No es poden impartir ensenyaments i entrenament tecnicoesportiu
sense disposar de la titulació exigida que hagi estat expedida o reconeguda per
l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya o bé pel ministeri competent en educació , si és el cas."
La llei de l'esport és el text de base per al desenvolupament dels reglaments
que permetin l'evolució de l'exercici de la professió d'educador esportiu a
Andorra a través del control adequat del sector.
Aquests reglaments haurien de:
o Definir les competències per a cada disciplina esportiva i nivell desenvolupat.
o Establir les titulacions estrangeres que permeten als seus titulars exercir com
a educadors esportius així com definir les competències que se'ls atorguen .
o Definir els mecanismes que s'han d'establir per controlar el sector.
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b) Els acords amb els agents socials , professionals, econòmics i esportius. El
fet que la legislació referent als educadors esportius no estigui del tot desenvolupada fa que sigui important establir acords entre I'Efpem i els agents socials
professionals , econòmics i esportius que sol ·liciten els serveis d'educadors
esportius, per tal que aquests siguin reconeguts en el marc de la seva professió .
Aquests agents actualment són :
• Escoles d'esquí, surf de neu o esquí de fons .
• Entitats que ofereixen activitats en el medi natural (muntanyisme , escalada ,
hípica, barranquisme ... ) fora de la temporada hivernal: Comuns , entitats privades.
• Entitats que desenvolupen activitats esportives de lleure: Comuns , centres
d'esplai , centres de vacances , etcètera.
• Associacions professionals del sector: l'Associació Andorrana de Monitors
d'Esquí (AAME) i l'Associació de Guies de Muntanya d'Andorra (AGMA) .

4. Conclusions
Des de I'Efpem considerem que els educadors esportius i de lleure tenen un
paper molt important a fer en l'evolució de l'economia turística del país, i per
tant en la societat andorrana:
• Perquè Andorra és un país turístic i si es fa l'aposta per la qualitat de servei
cal que les persones que treballin en el sector de l'ensenyament de l'esport i de
l'animació en el lleure tinguin una formació sòlida, tant en els aspectes de seguretat així com en l'aspecte pedagògic, el qual comprèn la part d'ensenyament i
la part d'animació .
• Perquè Andorra té una població infantil i de joves molt important i cada dia
se'ls ofereix més activitats esportives i de lleure : centres d'esplai , colònies, campaments , escoles esportives .. .
• Perquè Andorra vol millorar el seu nivell esportiu en l'àmbit de la competició .
• Perquè cada cop més les persones -joves, adults o avis- tenen clar que l'activitat física i esportiva és indispensable per tenir una vida saludable.
• Perquè la professió d'educador esportiu pot ser una sortida laboral vàlida per
als nostres joves.
Per tant, cal potenciar el desenvolupament de l'ensenyament de l'esport i de
l'animació de les activitats de lleure en dos àmbits :
a) La formació :
• Cal seguir donant una formació de qualitat i millorar-la en tot allò que sigui
possible .
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• Cal que aquesta formació sigui reconeguda acadèmicament i socialment.
• Cal seguir els paràmetres europeus en l'àmbit de la formació .
• Cal potenciar els intercanvis de I'Efpem amb institucions similars d'altres països .
b) La professió
• Cal , des de l'escola , des del Govern, des dels Comuns, des dels agents
socials , professionals , econòmics i esportius valorar la professió d'educador
esportiu i de lleure , tant en l'aspecte laboral -i per tant econòmic- com social.
• Cal establir mecanismes de control de manera que els educadors esportius o
de lleure que vénen de l'estranger compleixin la normativa laboral existent.
Tanmateix cal valorar aquestes persones en relació amb la seva formació
acadèmica com amb les seves capacitats professionals.
• Cal estructurar el sector de l'ensenyament de l'esport i de l'animació en el lleure de manera que els joves que s'hi vulguin dedicar, i per tant en vulguin viure ,
ho facin amb confiança i amb perspectiva de futur.
Per aconseguir tots aquests objectius cal :
• Desenvolupar textos legislatius relacionats amb els punts esmentats.
• Potenciar el diàleg i les bones relacions entre les administracions i els agents
socials, professionals, econòmics i esportius relacionats amb l'ensenyament de
l'esport i l'animació en el lleure, tractant d'establir, a la vegada , acords entre els
mateixos amb la finalitat de defensar i potenciar la fe ina dels professionals
d'aquest sector.

Pere Frases i Homedes
Llicenciat en educació física i director de l'Escola
de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
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Efectes de
la globalització
en l'ensenyament
de llengües
Ferran Costa i Marimon

arrerament escoltem molt sovint el concepte globalització o mundialització (depenent si escoltem els nord-americans o els francesos). De fet , la
paraula que emprem per anomenar el fenomen és indiferent perquè, al
cap i a la fi , estem parlant del mateix: del procés dinàmic de llibertat creixent i
d'integració mundial dels mercats de treball , béns, serveis, tecnologia i capitals.
M'agradari a analitzar quins factors han provocat aquest fenomen , quins efectes
genera en la nostra cultura i, concretament , com aquests efectes determinen
unes noves necessitats a les societats (un d'aquests és l'aprenentatge de
l'anglès, i la nova manera d'ensenyar-lo ateses les circumstàncies actuals). Per
acabar determinarem si el procés de globalització posa la nostra pròpia cultura
en perill.

D

Factors que provoquen el fenomen
Els factors que han determinat aquest procés globalitzador són , d'una banda,
la tecnologia i, de l'altra, les polítiques -impulsades pels governs- liberalitzadares dels intercanvis de béns, serveis i capitals. Exemples clars , i algun d'aquests
anecdòtic, són, per esmentar-ne alguns, el preu d'una trucada de Nova York a
Londres l'any 1930 era d'uns 300 dòlars i avui no arriba a un dòlar; el cost dels
transports i el transport de mercaderies. Les polítiques liberalitzadores vénen
encapçalades per les negociacions del GATT (acord general sobre aranzels duaners i comerç) , I'OMC (Organització Mundial del Comerç) , l'FMI (Fons Monetari
Internacional) ... Tot això ha provocat que les barreres naturals de temps i espai
entre els països siguin cada vegada més petites, i, consegüentment, s'ha facili13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensen yament a Andorra
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tat la internacionalització i interdependència de les economies , que ha fet el món
cada cop més petit.

Efectes en la nostra cultura
El procés creixent de globalització està marcant, amb una forta empremta ,
dues tendències en l'àmbit cu ltural. D'una banda , tal com assenyala Tom
Friedman (1999) , la globalització ens porta a la nord-americanització. La influència dels mitjans de comunicació nord-americans és cada vegada més notable a
tots els països del món , especialment en la televisió: mirem pel ·lícules i sèries
nord-americanes , les notícies de la CNN , escoltem la seva música, contemp lem
els anuncis de les marques americanes ...
També la manera de fer nord-americana s'ha incorporat de manera si lenciosa, i amb gran èxit, dins de les nostres formes més tradicionals de fer. Les petites botigues familiars se substitueixen per grans cadenes, que alhora s'instal·len
en grans centres comercials . Els restaurants típics tenen com a competidors
cadenes de fast-food, que sense entrar en la idoneïtat de la seva dieta, indiscutiblement s'enduen una quota de mercat important. L'entreteniment es veu dominat per grans complexos , multicines i parcs temàtics , a l'estil de Time-Warner o
Disney, que no fan res més que introduir-nos en el know-how, la manera de fer
americana. Crec que queda prou palesa aquesta primera tendència de la nordamericanització de la cultura que apuntàvem.
La segona tendència és la del desenvolupament de la xarxa lnternet, una eina
completament dominada per l'anglès, desenvolupat majoritàriament als EUA, i en
la qual la gran majoria de cercadors i portals són nord-americans. Aquesta xarxa
global, o World Wide Web , ja porta el seu propi nom en anglès.
La globalització mediàtica ve facilitada , a la vegada , per dos elements fonamentals: el tecnològic (mi llora extraordinària dels sistemes audiovisual de producció i distribució de la informació , l'entreteniment global a costos cada cop més
raonables, la compressió digital) i les polítiques governamentals (que a poc a poc
privatitzen i desregulen les activitats dels mitjans de comunicació) .
La globalització està ajudant al gran èxit de l'anglès com a llengua mundial
de comunicació. El castell à també està ben situat, perquè amb 450 milions de
persones és la segona llengua més parlada (exceptuant el mandarí) i té bones
perspectives de créixer (gràcies a decisions com les del govern del Brasil , amb
160 milions de persones , d'instaurar-la com a segon idioma). El francès , l'alemany i el japonès tenen moltes més dificultats d'aconseguir economies d'escala
que els mitjans de comunicació necessiten explotar per tal de ser rendibles. Per
exemple , sèries i pel·lícules nord-americanes cobreixen costos fixos en el mercat
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interior propi i les exploten a la resta del món a cost marginal , donant-los un avantatge competitiu . A títol d'exemple , Europa compra cada any més de 2.000
milions de dòlars en productes de televisió nord-americans , mentre que la Gran
Bretanya, que és el país europeu que més exporta (fonamentalment pel predomini de l'anglès i perquè també va ser el primer a privatitzar i liberalitzar l'espectre freqüen cial) , ven 100 milions de dòlars als EUA. L'Índia i el Japó, per exemple, fan més pel ·lícules que els EUA, però no competeixen als mercats internacionals per l'idioma i continguts culturals extremadament locals.
Així doncs , l'èxit de l'anglès com a llengua internacional és indiscutible. Ho
proven la cohabitació amb la nostra pròpia llengua de paraules com zapping, cutter, airbag, windows, meeting, after-shave, film , lobby, stock option, self-service,
software, fitness , web, online, jeans, e-mail, que fins fa poc haurien estat completament desconegudes per la majoria, i que ara ja han entrat a formar part del
nostre dia a dia.

L'anglès com a necessitat
Segons estimacions de David Crystal , reconegut lingüista britànic, aproximadament 350 milions de persones parlen l'anglès com a primer idioma, i aproximadament entre 250 i 350 milions més l'utilitzen , o poden utilitzar-lo , com a
segona llengua en països excolonials o països majoritàriament anglòfils (per
exemple 30 milions d'immigrants als Estats Units). Ens queden aquells que l'han
après no com a llengua materna, que, sempre segons les estimacions de Crystal ,
poden oscil·lar dels 100 als 1.000 milions. De fet és una xifra agosarada que ve
a dir-nos que entre un 20 i un 25% dels 6.000 milions de persones del planeta
poden comunicar-se en anglès (segurament no serà l'anglès de Shakespeare , ni
per dir el dels britànics, però , al cap i a la fi , anglès) .
Les xifres van augmentant perquè cada any hi ha més alumnes que estudien
l'idioma. Andorra no n'és cap cas a part. Hem constatat a les nostres escoles
d'idiomes l'embranzida creixent de l'anglès com a idioma preferent. L'arribada
d'lnternet ha començat a reforçar aquesta tendència. De ben segur que l'aprenentatge del francès , l'alemany i el rus , per citar-ne alguns , serà d'utilitat per als
que l'aprenguin, però l'anglès els serà essencial.

Aprenentatge dels idiomes
La globalització també ha introduït noves directrius , a l'hora d'ensenyar idiomes , que mai no s'havien previst anteriorment. En la didàctica actual la llengua
no solament es percep com un sistema estàtic de formes , sinó com una activitat
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discursiva en la qual la persona està implicada constantment. En fer servir l'idioma amb els altres, en llegir i escriure, es construeixen significats. Es tracta d'una
concepció de la llengua com a facultat pròpia de l'ésser humà, que té en compte els seus processos d'aprenentatge .
Així doncs, l'educador ha de promoure una actitud positiva davant de maneres diferents d'entendre la realitat ; ha de desenvolupar una actitud reflexiva sobre
els fenòmens lingüístics , incloent-hi lògicament la reflexió sobre la pròpia llengua;
ha d'incitar a valorar la pròpia cultura tant com la que acompanya la llengua que
s'aprèn , respectant la pluralitat cultural i valorant la pròpia identitat; s'ha de
desenvolupar el sentit de l'autonomia personal i, per tant, la responsabilitat del
mateix aprenentatge . Totes aquestes pautes d'actuació són valors educatius
intrínsecs a la nova manera d'entendre els processos d'ensenyament i aprenentatge .

Conclusions
Correm el risc de perdre les nostres identitats nacionals i la nostra llengua
davant de tanta nord-americanització i domini de l'anglès? No ho crec.
La cultura engloba molts més factors que no pas l'entertainment. La cultura
consisteix en llengua, idees, valors , creences , costums , codis , institucions , eines,
obres d'art, rituals , tradicions , cerimònies ... De ben segur que la informació rebuda de fora pot modificar alguns elements fonamentals que componen una cultura determinada, però és pràcticament impossible que la cultura es pugui homogeneïtzar completament , com a vegades s'afirma. Si així fos , el rebuig social
seria immens.
A més, les forces de la globalització no són culturals sinó econòmiques. Sí,
és obvi que els gustos del jovent mundial cada cop estan més nord-americanitzats. A més, aprenen l'anglès perquè es considera més necessari per desenvolupar-se en la nova era del coneixement i dels negocis , però això no significa que
abandonin les seves llengües originals. De fet , la globalització pot tenir l'efecte
contrari , el de l'exaltació de la pròpia cultura per diferenciar-se clarament de la
dominant.
Una de les eines claus de la globalització , lnternet, ajuda moltes cultures i
identitats minoritàries , que mai no havien tingut una projecció internacional , a
tenir ara veu pròpia. D'altra banda, la tecnologia permet la digitalització de les
televisions , augmentar la producció local i nacional adaptant-se a les cultures i
preferències de cada lloc (quantes cadenes de televisió en català es veien a
Andorra fa vint anys i quantes ara? ; i la revolució encara ha d'arribar) . En definitiva , la globalització i la revolució de les tecnologies estan afavorint aquells paï124
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sos amb major cohesió social i més oberts al món exterior i al que s'anomena
multiculturalisme, com Holanda, els països nòrdics i, per què no, també Andorra ,
i també aquells amb més esperit emprenedor, com ara la Xina i els EUA.

Ferran Costa i Marimon
Llicenciat en relacions internacionals i economia i director d'lnlingua Andorra
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La formació per
la convivència

Q

uan vaig ser convidat a presentar aquestes reflexions , no va servir de res
invocar la meva ineptitud per fer una aportació que respongués al nivell
i categoria de la Universitat Catalana d'Estiu. Us intentaré, doncs, oferir
des de la meva humil i senzilla experiència d'educador salesià unes reflexions
que posin un petit afegitó a aquesta llarga llista d'aportacions sobre temàtiques
relacionades amb la formació i l'ensenyament al nostre estimat país d'Andorra.
Ens preocupa a tots els educadors aquests fenòmens juvenils de conductes
estranyes i violentes que fan trontollar els fonaments de la més elemental convivència humana. Podem fer un treball de prevenció des de les institucions educatives que no ens porti només a lamentar aquestes conductes? Quins indicis
per a una possible explicació d'aquests fets podem trobar fent una anàlisi de la
nostra realitat? Com podem evitar, prevenir aquestes circumstàncies que indueixen unes actituds tan lamentables i poc socials? Què fem des de les plataformes educatives per generar unes conductes que donin com a resultat una convivència respectuosa , positiva, tolerant, acollidora, serena, incentivadora i reconfortant. ..? Des del dia a dia, i colze amb colze amb el personal juvenil , vas analitzant conductes , provant mètodes, veient respostes , descobrint actituds ... i pots
gosar assenyalar algunes pistes que tenen validesa per tu ... però que caldria un
treball més seriós i científic per elevar-les a la categoria de principis universals ...
Amb aquestes consideracions , doncs, encetem aquesta conversa col ·loqui
sobre alguns elements que creiem que poden contribuir a una formació-educació per a la convivència ...
Educar significa tractar de canviar el cor i el cap . Es tracta de fer un cam í
que porta el subjecte de l'educació a viure en harmonia i responsabilitat amb si
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensen yament a Andorra
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mateix, amb els altres i amb l'ambient. Oberts també a la transcendència. L'educació és un repte a la llibertat. Tots som fàcils a vo ler la llibertat per a nosaltres
en lloc de concedir-la als altres. Conviure bé amb la llibertat de tots és un desafiament educatiu subtil. Estem en una època de comunicació i de ciència ; els
educadors , si no volem quedar superats, estem cridats a revisar la nostra men talitat, la nostra manera de concebre la vida , el nostre propi llenguatge . Hem de
sentir la urgència d'esbrinar en la novetat dels joves els nous significats amagats en el seu llenguatge i comportament. Abans l'educació tenia un component
important de transmissió d'una experiència madurada de manera estable per la
humanitat. Avui l'educació ha de portar a adquirir una sensibilitat per la novetat
i a tenir un afany per projectar el futur. La sensibilitat educativa d'avui ens ha de
portar a fer una valoració crítica del present i una projecció realista del futur. Això
no és fàcil. L'educador es troba una dificultat personal per assimilar la novetat
de tal manera que sigui capaç de saber-ho transmetre . Calen revisions constants, posades a punt, formació permanent. No podem viure de renda del que
vam aprendre .

Nou consideracions per a l'educador
1. Com podem parlar de formació per la convivència .. . si no tenim en compte , ja des dels plantejaments educatius oficials, planificar una educació a la qual
tothom pugui accedir, que ja no accentuï separacions ... Hem de formular una
oferta generalitzada d'educació comprensiva i que no exclogui ningú ... ni els
menys capaços , ni les minusvalideses , ni els nois en situacions desfavorables a
causa de la pobresa econòmica, o d'altre tipus. El marc oficial ens ha d'ajudar.
2. Convivència en llibertat. La llibertat del jove és quelcom encara en construcció: ha de créixer, madurar, il -luminar-se gradualment. El jove ha de saber
que és dins d'un sistema de relacions i que no tot el que se li acut es realitzable en qualsevol context. Ha de saber descobrir el valor de posar-se en relació
amb els altres. La relació amb els altres ens obre possibilitats immenses però al
mateix temps exigeix un domini de nosaltres mateixos . Una educació sense un
sentit de la norma produeix desadaptació. El portarà a inserir-se en la societat
d'una manera totalment inadequada, perquè li falta la in iciació a la sociabilitat:
ha de tenir en compte els que l'envolten ...
3. La relació mestre-alumne , primera escola de conv ivència. Certament
aquesta relació està en crisi , potser per això estem parlant de convivència. Està
en crisi la relació entre generacions. Però no podem suprimir aquesta dinàmica
educativa fonamental entre mestre i deixeble. S'imposa un treball seriós de reflexió , d'adaptació , d'aprenentatge nou per conviure i comunicar. L'educador no pot
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perdre mai la confiança en l'home. Per ser un bon educador cal una bona dosi
d'optimisme . Educar és estar al costat de les persones per ajudar-les a copsar
i interpretar la realitat, però fent-ho amb elegància i paciència, sense presses,
seguint el seu pas sense voler-les substituir. La major satisfacció d'un educador
és veure el jove que condueix, passar d'un estat de pobresa intel·lectual al de
persona instruïda, de pobresa afectiva o psíquica al de persona integrada en
una xarxa de relacions aprenent a estimar i a lliurar-se , i a construir la seva vida
de manera coherent.
4. Hi ha tres grans perills en la base de la formació per la convivència: el llibertinatge , és a dir, la defensa d'un comportament buit de referències ètiques
substancials; l'individualisme que es carrega la solidaritat social ; i el subjectivisme a l'hora de definir la visió de la vida. A Occident hem estimulat molt una educació sensible a la raonabilitat i a la tecnologia. Hauríem de saber recollir i integrar instàncies educatives que ens vénen d'altres latituds: d'Amèrica Llatina, per
exemple, el sentit de responsabilitat social , la justícia, l'actitud davant les desigualtats , la manera d'organitzar-se la societat; de l'Àsia, el sentit del respecte a
la relació interpersonal, una certa actitud d'harmonia i pau davant la natura, un
cert sentiment religiós ...
5. Tres moments importants en el fet d'aprendre a conviure . La família . No
podem oblidar que el noi queda marcat per les primeres vivències familiars.
L'ambient que respirarà a casa des dels seus primers moments seran la millor
escola per aprendre una bona relació amb els altres. El que veu i viu a casa serà
el substrat fonamental.
L'escola: un món més ampli, organitzat amb normes i adults fora de l'àmbit
familiar. No tots tenen facilitat per inserir-se en un sistema de relacions més
ampli que el de la mateixa família. Cal vetllar les aptituds per entrar en aquest
nou marc social.
La societat: passar al mar obert de les relacions socials (professionals,
econòmiques, de competitivitat). Això demana un esforç no solament conceptual
sinó pràctic, haver adquirit actituds per a la relació , adequar el sistema educatiu
a la complexitat social actual per acompanyar degudament el jove en el procés
de socialització.
6. La competitivitat. Abans que per al món productiu , cal preparar el jove per
situar-se en una societat solidària i participativa. Avui , però, el criteri econòmic,
productiu , financer ha enva'ft el pensament i el llenguatge . Sense caure a fer-ho
tot en funció de la productivitat, cal preparar el jove per viure en aquest entorn.
Hi ha una mena de competitivitat que no exclou, sinó que només distribueix tasques , indica prioritats. Preveu nivells d'instrucció i preparació diferenciats.
L'objectiu no és excloure, és coordinar capacitat i professionalitat. Quan la com13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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petitivitat es converteix en un principi de selecció , és contrària a la dignitat fonamental de la persona. Hem d'esperonar la creació de noves ocupacions i noves
oportunitats , de manera que es donin respostes a les capacitats i a les esperances de tots ; i com a educadors, desenvolupar i desvetllar les capacitats de
l'alumne , fer-lo capaç d'e ngaltar la complexitat de la vida ; prevenir el fracàs
reforçant energies, desenvolupant tot allò que un posse eix.
7. Factors que contribueixen a un malestar col ·lectiu entre els joves. La seva
desaparició de llocs de certa rellevància : els joves han deixat els escenaris polítics. L'estil de vida individualista : cap idealisme col ·lectiu a les universitats,
només recerca del resultat individual. La manca d'un espai en la vida social: quin
valor té la pròpia vida , com i on han de posar en actiu les seves capacitats.
Dificultat per trobar un lloc de treball i una feina gratificadors. Un malestar
col ·lectiu desencadena conductes socials de protesta, de rebel·lió. Un malestar
col·lectiu és una violència que desajusta la convivència social. Cal educar les
persones i corregir les estructures que fan violència sobre les persones, i afavorir tot l'associacionisme juvenil.
8. Tenir o ser. Les persones es senten esperonades a preferir un estil de vida
dominat per tenir. La publicitat bombardeja incessantment. Se'ns vol convèncer
que la felicitat rau en el fet de posseir, en les sensacions experimentades, a tastar el que està vedat. "Hi ha molta festa però poca alegria .. ." Un gran repte per
a un bon educador i finalitat de tota obra educativa és donar l'alegria de viure!
Amb el desencant i desassossec interior només projectem esverament i malviu re al nostre entorn .
9. Senyals d'esperança: el voluntariat. Neix com un co ncrec ió del desig de
participar activament en la marxa social. Posa de manifest la generositat i solidaritat que nia en el cor dels joves. El voluntariat social és un fenomen extraordinari d'altruisme que ha servit per mantenir viu i actiu el desig dels joves d'un
món més just i més humà . És una experiència de gran imaginació, positiva i eficaç . És el compromís més directe i agosarat per una autèntica convivència
humana i humanitzant.

Dotze punts per anar bastint un projecte educatiu
1. Prohibit fixar cartells. En un temps de fanatismes i posicions intransigents,
el bon tacte de l'educador ha fet seu aquest eslògan . És molt perillós quedar-se
ancorat en una idea, en una visió, en un posició determinada. Cal educar per a
una elasticitat, un sentit comú , un seny que ens permeti una adaptació correcta
a les circumstàncies plurals en què ens movem. Sense renunciar a les pròpies
conviccions però sabent-les relativitzar.
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2. Educació per al consens , per a un tarannà conciliador. Tots tenim clars els
drets , i tots estem promptes a exigir-los . Potser cal saber descobrir que no són
tan absoluts , els nostres drets, i que hi ha més saviesa en la recerca d'un acord ,
d'una estratègia de consens que ens porti a remarcar i saber trobar els punts
coincidents que ens uneixen que no pas els que ens separen. Aprendre a resoldre els conflictes quotidians amb l'estratègia del consens.
3. Desvetllar la sensibilitat. Adonar-se de la presència dels altres. Saber sentir com està. Copsar el seu estat d'àn im . Intuir i endevinar les necessitats i desitjos dels altres. La convivència és aprendre a estar amb els altres. Saber entrar
en relació. Aquesta relació és més rica i intensa si sabem qui tenim al davant i
com està.
4. Capacitat d'acollida. La diversitat de persones que integrem un grup és un
bon medi per aprendre a acollir cadascuna d'elles amb la seva diversitat. Cal
aprofundir les actituds que demana una acollida real de la persona. Acollida i
acceptació amb les seves possibilitats i limitacions.
5. Visió positiva de la persona pròpia i de la dels altres . Descobrir el sentit
positiu de la vida. Totes les meravelles que podem trobar en la nostra persona
superen a les deficiències i defectes. Val la pena saber veure sempre allò que
ens ha de portar a un gust per viure i a valorar positivament la gent que trobem
en el nostre camí.
6. Tolerància. La consciència de la nostra pròpia manera de ser, genuïna,
original , irrepetible , i la necessitat que tenim dels altres, que a la vegada tenen
la seva pròpia manera de ser, ens fan arribar a entendre la dosi d'acceptació i
comprensió que ens cal davant dels altres . La necessitat de deixar a tothom un
espai per ser, viure, expressar-se. Aprendre a conviure amb el factor de la diversitat.
7. Compartir. En un reconeixement real i pràctic de l'altre , de les meves
riqueses i les seves carències i a l'inrevés. Potser simplement la descoberta i
l'experiència de la complementarietat. Vèncer el primer impuls irracional i egoista fins i tot per constatar l'avantatge d'una interacció grupal.
8. Paciència. En el món de l'efectivitat, velocitat, rapidesa .. . sembla que hem
perdut una mica l'espera. Cal una bona dosi de saber esperar, de deixar un
marge a l'altre, de no imposar els ritmes i els temps ; educar en aquesta capacitat d'espera reposada sense nerviosisme. Tot i tothom té el seu ritme , que hem
d'aprendre a considerar i no violentar.
9. Empatia i respecte. Saber-se posar en la pell de l'altre i entendre'! en la
seva diversitat. Saber tenir en compte l'altre. I des d'aquest esforç de compren sió, respectar les seves formes de fer i pensar.
1O. Estimació. Ni educar, ni conviure no és possible sense estimació. Les
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idees i els raonaments ens han de donar motius per apre ndre a omp lir de contingut la vida ... estimant. L'estimació és el lligam que cohes iona i dóna validesa.
11 . Fer experiències grupals . L'exercici pràcti c de la co nvivè ncia. Aprend re
a viure amb, a fer les coses comptant amb d'altres. Veure el paper dels altres i
la seva necessitat per aconseguir els objectius proposats. Ho dóna la pràctica
de l'esport, la feina dels esbarts, els grups d'excursio ni sme , les activitats grupals en general. Són una bona escola de convivència.
12. Suplència familiar. N'hem parlat. La crisi de la famíli a afecta seriosament
un aprenentatge per a la co nvivència. Quan la famíli a trontolla, és més difícil la
tasca de l'ed ucador i perd efectivitat. Cal suplir aquestes carè ncies , ensenyar
els alumnes a elaborar- les positivament perquè no acabin plens de complicacions i buits.
I com a colofó .. . el testimoni de l'educador. La millor lliçó és el mateix testimoni . Es pot parlar, teoritza r de manera amena i ag radable. Però la millor manera de formar per a la convivènc ia és sent l'espill on es pot emmirallar la persona que volem fer créixer. Tot el que hem apuntat, si en la nostra relació educativa es produeix, si som nosaltres els que ho posem en pràctica, si les nostres
actituds parlen , si cuidem les nostres intervencions amb delicadesa, amb fin esa i tendresa, estem fent la mil lor ensenyança.
Viure: tots ho fem , més bé o més mal ament. Conviure és viure amb .. . és
viure amb plenitud . I és això, que ens ca l aprendre . Apostem perq uè ho aprenguin els nostres joves; perquè no solament visqu in, sin ó que ho facin amb plenitud ... i puguin tenir el goig de viure.
Josep Maria Camprubí i Rovira
Salesià i president de la Taula del Voluntariat d'Andorra

132

Universitat Cata lana d 'Estiu 2000

La formació a
I' administració
general

ls canvis profunds que es produeixen en el món actual estan generant
transformacions importants en les organitzacions públiques i privades .
Aquests processos de canvi afecten plenament les administracions públiques dels països desenvolupats en l'àmbit europeu , els quals en els propers
anys han de seguir realitzant esforços importants per adaptar-se a les exigències d'una societat en contínua transformació econòmica, social , tecnològica i
cultural.
El nostre país ha viscut canvis considerables al llarg dels anys que han revertit en l'àmbit propi de l'administració general , i també en el paper d'aquesta vers
el ciutadà. El model de gestió dels recursos humans ha hagut de canviar d'acord
amb aquesta evolució general.
Per aquest motiu a final del 1997 comença a l'administració general andorrana el projecte de modernització amb dos eixos principals.
El primer eix ha estat el desenvolupament i la implantació dels sistemes de
gestió de recursos humans que propiciïn la modernització de la funció pública.
El segon eix ha estat desenvolupar un marc jurídic que reguli l'àmbit de la
funció pública (Llei qualificada de la funció pública) , que ha tingut present el context del país, les finalitats de l'Estat i la realitat social andorrana, i que garanteix
una sèrie de principis perquè l'actuació administrativa, tant dels seus treballadors com de la mateixa administració general, s'orientin a garantir la professionalitat, la neutralitat, l'eficiència, l'equitat i la motivació en el servei públic prestat.
Consegüentment, les persones que integren l'administració general es troben immerses en un entorn en transformació permanent que requereix un canvi

E
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en la filosofia d'actuació de les administracions públiques i dels seus instruments
de gestió. D'altra banda, les tasques efectuades i les funcions encomanades es
desenvolupen en un context organitzatiu en creixement continu , de multiplicació
de les relacions interadministratives i de col ·laboració progressiva amb el sector
privat.
Aquests conceptes han de ser transmesos mitjançant accions formatives ,
com a instruments bàsics per facilitar al personal la consecució amb èxit dels
nous reptes que es poden albirar en aquest futur de transformació , amb l'objectiu d'integrar-los en el projecte d'administració general. Cal facilitar al personal
les eines necessàries per millorar individualment i co l·lectivament.
En aquest context, la formació es defineix com una metodologia sistemàtica
i planificada, destinada a amp liar les competències professionals de les persones en el seu lloc de treball , a enriquir els seus coneixements , a desenvolupar
les seves aptituds i actituds i a millorar les seves capacitats personals.
La formació afavoreix la creació d'un equip humà adaptat i plenament capacitat per afrontar el present i el futur de l'administració general , i aporta, entre
altres coses , els avantatges , els beneficis personals , organitzatius i socials
següents:
• Donar a conèixer al personal les tasques pròpies del seu lloc de treball , ajudar-lo en el seu desenvolupament i garantir la màxima qualitat i eficàcia en l'execució.
• Possibilitar que el treball de tot el personal aporti beneficis a l'administració
general i afavoreixi la consecució dels objectius generals.
• Facilitar una adaptació adequada envers el canvi professional , sociocu ltural , personal, etcètera.
• Millorar el desenvolupament de l'individu, i potenciar els interessos formatius propis .
• Crear un equip de professionals eficaç i capaç d'oferir serveis de qualitat al
ciutadà i afavorir un clima de treball més satisfactori dins de l'administració general.
Els principals objectius de la formació a l'administració general són els
següents :
• Garantir l'actualització dels cone ixements i les habilitats necessàries , i
potenciar els comportaments i les actituds que permetin adaptar-se als avenços
produïts al lloc de treball i al seu entorn.
• Augmentar el grau de correlació existent entre el que el personal pot oferir
a partir de les aptituds , les actituds i les experiències acumulades i el que és exigit per al desenvolupament del lloc de treball.
• Conso lidar la formació com una font de millora i de satisfacció professional ,
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alhora que es cobreixen les necessitats pròpies dels llocs de treball.
• Contribuir al creixement integral de l'individu , facilitant el desenvolupament
d'interessos formatius propis i la millora contínua de les seves capacitats en un
clima d'enriquiment personal.
Per assolir aquests objectius va ser necessari deixar en suspens el
Reglament de formació , de data 14 d'agost de 1996, i començar a treballar en
l'anàlisi de la gestió de la formació lligada al projecte de modernització. Fruit
d'aquest treball , consensuat amb totes les parts implicades , el 22 de març del
2000 el Govern va aprovar el Reglament de formació del personal de l'administració general , que marca les línies generals de la gestió de la formació amb la
finalitat de constituir els criteris comuns i homogenis que , mantenint les especificitats de cada àrea/unitat organitzativa , dotin l'administració general d'una
estratègia formativa global , concretada en un marc coordinat i integrat entre
totes les unitats funcionals existents, i que faciliti la gestió operativa i la implantació efectiva dels plans i les accions formatives a les àrees/unitats que formen
l'administració general.
La filosofia d'aquest reglament és garantir la formació necessària per tal de
poder desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball i adaptar-se als canvis que puguin aparèixer i alhora facilitar una formació general destinada al
desenvolupament en el sentit bàsic i integral de la persona, que suposi una
millora en el seu nivell formatiu, que fomenti el treball , el desenvolupament personal i faciliti l'aptitud i l'actitud adequades per garantir una prestació òptima del
servei públic al ciutadà.
Els diferents tipus de formació que es realitzen a l'administració general són :
• La formació de base general , que segueix el personal de nova contractació i el personal com a conseqüència d'un canvi de lloc de treball , que permet
donar a conèixer l'administració al nou empleat i afavoreix la integració de la persona dins de l'estructura social de l'administració general.
• La formació de base específica , que ajuda, durant els primers mesos
d'incorporació a un nou lloc de treball , a aprendre'n les tasques bàsiques i en
garanteix una execució correcta en el menor temps possible .
• La formació continuada general , que ofereix al personal la possibilitat
d'assolir un nivell òptim de coneixements i habilitats generals que li permet adaptar-se millor als canvis .
• La formació continuada específica, concreta i estretament vinculada al lloc
de treball i al seu entorn per tal de dotar l'administració general de professionals
capaços de dissenyar i implantar noves funcions i prestar serveis públics més
desenvolupats d'acord amb les exigències de la societat actual i futura .
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porcionar continguts teòrics , metodologies i eines pràctiques específiques , i
també a intercanviar experiències entre els mateixos treballadors públics adscrits a departaments diferents, amb l'objectiu d'afavorir la capacitació tècnica i
aprofitar els recursos propis, els coneixements i les experiències del personal de
l'administració general. Cal transmetre el saber ser, el saber estar i el saber fer
que l'experiència ha donat, des de fa molts anys, al personal de l'administració
general.
Per tal de conèixer el context del qual estem parlant cal ressaltar que l'admi nistració general es pot definir clarament com una administració en creixement.
Les dades que avalen aquesta afirmació són les següents:

Any

Nre. De treballadors,
amb funcions de
caràcter permanent, de
l'Administració
general

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

123
154
273
528
874
1281
1490

Com es pot observar, ateses les necessitats que ha demanat la mateixa societat andorrana, hi ha hagut un creixement progressiu de la plantilla en el transcurs dels anys.
Aquest creixement feia necessari estructurar l'àmbit de la formació, i com a
conseqüència la creació i consolidació dins de la Secretaria General Tècnica de
Funció Pública d'una àrea de formació , a fi de gestionar, planificar i dotar-la de
criteris comuns i homogenis, adaptats al projecte de modernització de l'administració general , i tan necessaris per crear una cultura formativa conjunta.
Tot segu it es presenta l'evolució de la formació a l'administració general dels
anys 1997, 1998, 1999 i el primer semestre del 2000.
Cal res sa ltar que les dades de què disposa l'àrea de formació de la
Secretaria General Tècnica de Funció Pública dels anys 1997 i 1998 són les del
cos general , ja que els cossos especials (banders , duana, ensenyament, peni 136
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tenciaria , prevenció i extinció d'incendis i salvament, i policia) tenien reglamentació pròpia i la seva adaptació als nous objectius de la formació s'ha anat fent
de manera progressiva, mentre s'estava treballant el marc jurídic que ho regulés .
Les dades de l'any 1999 i del 2000 ja són les del cos general i dels cossos
especials , excepte el cos especial d'ensenyament, que a partir de l'aprovació de
la nova reglamentació disposa d'un any per adaptar-s'hi .

'(J~ .;'¿, .J;pc.:;,al:
cnsenylll'!IOOt)

472
503

(oo>gmcral)

1998

1999

948

(cos gm=l i cossos especials)

ÜÜÜ(lrsemostre)

(cos gmcrnl)

952 (cos gmeral i c'<Jssos especials)

223
354
437
456

gestió pròpia
gestió pròpia
763
461

Aquestes dades constaten el creixement de la formació en aquests darrers
anys; tot i que el Reglament de formació , del 14 d'agost de 1996, va estar
suspès , es va intentar atendre totes les prioritats, a fi de no deixar el personal
de l'administració general sense la formació imprescindible per desenvolupar
correctament les funcions pròpies del lloc de treball.
La tendència d'aquests darrers anys ha estat l'increment de necessitats formatives fruit del moment de canvi esmentat anteriorment.
El crei xement de l'any 1998 respecte al 1997 ve donat, en part, per l'obertura de Tràmits , ateses les accions formatives que s'havien de dur a terme per a
la seva implantació, no tan sols al personal adscrit a aquest sinó també al personal que indirectament hi està relacionat , per poder prestar un millor servei al
ciutadà. L'obertura de Tràmits data del gener del 1999.
Així mateix, l'any 1999 s'inicien els tallers de desenvolupament directiu destinats als directors i el s comandaments, l'objectiu dels quals és que siguin veri tables agents del canvi organ itzatiu que s'està duent a terme. La implicació
d'aquests en el projecte de modernització , d'acord amb els valors i l'estratègia,
com a referents d'actuació, aconsell ava que , per millorar les seves capacitats i
transformar certes actituds en accions facilitadores del canvi , s'havia d'afavorir
el domini de tècniques bàsiques com el treball en equip, el desenvolupament
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d'estils de direcció , la motivació del personal i la gestió i avaluació de l'acompliment.
En el primer semestre del 2000 , donant continuïtat a aquests tallers s'hi afe geixen les accions fruit de les necessitats formatives dels diferents departaments , d'acord amb el canvi cultural que en aquest àmbit , en el transcurs
d'aquests anys, s'ha anat integrant dins de l'administració general.
Amb vista al futur, i ja per l'any 2001 i d'acord amb la nova reglamentació ,
estem treballant per dur a terme el primer Pla integral de formació com a instrument marc que inclou la formació global del personal de l'administració general , atenent les necessitats transmeses en els plans formatius de tots els ministeris/departaments , desenvolupats en funció dels criteris de necessitat i de disponibilitat pressupostària. L'objectiu és arribar a recollir les tendències formatives de futur triennalment , racionalitzant la despesa però intentant cobrir, de
manera planificada, les necessitats de formació del personal de l'administració
general.
Per finalitzar, cal constatar que el creixement que ara considerem normal ,
atès el moment de canvi , ha de tendir a estabilitzar-se amb una planificació acurada . Així mateix, la importància evident de la formació en tota organització, ja
sigui pública o privada, farà que la inversió en aquest àmbit continuï sent una
constant en el món de la persona i del professional.
En aquest camí , i per la mateixa evolució de les organitzacions , cal
començar a plantejar-se si la formació ha de tendir cap a l'especialització o la
generalitat, cosa que en molts casos depèn del lloc de treball que ocupa la persona i, és clar, de l'entorn social en el qual es desenvolupa.
lmma Oranias i Estudis
Llicenciada en filosofia i ciències de l'educació i cap de l'àrea de formació
de la Secretaria General Tècnica de Funció Pública
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La formació
professional
en alternança

Introducció
Viure l'evolució de ta formació professional és endinsar-se en una temàtica
apassionant alhora que complexa , ja que ta seva evolució no fa més que reflectir ta realitat laborat i social en què et nostre país es troba immers.

1. Situació actual de les diferents ofertes de formació professional
La formació professional ofereix actualment una doble via formativa al
Principat d'Andorra:
-Via escotar
-Via de formació dual mitjançant contracte de treball
La via escolar és una opció ja consolidada , amb molts anys de tradició i que
ofereix un seguit de formacions situades en ets diferents sistemes escolars.
Totes combinen uns ensenyaments de 1.300 a 2.000 hores , distribuïdes en un
nombre més gran d'hores de permanència al centre escotar i una mitjana de 400
hores de pràctiques laborals a les empreses del país.
Des dels inicis dels anys noranta s'han desenvolupat ofertes diverses per
aquesta via i actualment tenim una formació en hoteleria, administració , informàtica, gestió i educació esportiva a diferents nivells i en diferents escotes .
En donaré algunes xifres significatives:
-Joves que han seguit estudis de formació professional al país:
Curs 1998-1999 = 189 joves
Curs 1999-2000 = 250 joves
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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-Joves que han seguit estudis de formació professional de grau mitjà al país:
Curs 1998-1999 = 120 joves
Curs 1999-2000 = 160 joves
Sense tenir en compte els estudiants de formació professional a l'estranger,
l'última xifra aproximativa del curs passat era de 150 joves.
Cal reflexionar sobre l'augment, cada any més considerable , de joves que
opten per la formació professional en detriment dels estudis de batxillerat.
Recordo que aquest any el Departament de Treball ha comptabilitzat uns 200
contractes de menors.

2. Motivacions que porten a la creació de la formació en aprenentatge
dual
La Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà (juny 1994) , en el títol 11 ,
capítol 4, ja desenvolupa la formació professional inserida en els diferents sistemes educatius .
Amb la creació del Servei de Formació Professional la tardor del 1994, el
ministeri d'Educació, Joventut i Esports inicia un procés de reflexió sobre quins
models poden respondre a les necessitats formatives dels joves que després de
l'educació bàsica opten per un ofici : aquest els ha de proporcionar la possibilitat de formar-se de la millor manera possible i aconseguir el domini d'unes capacitats bàsiques en la professió escollida i el ple desenvolupament personal.
Evidentment, la idea d'aquest projecte era crear una via formativa complementària a les ja existents en l'àmbit escolar, i provocar una reflexió global de
tots els estaments implicats en la formació professional. A més , hi havia un
interès a marcar línies de treball en què el diàleg entre educació i empresa afavorís la responsabilitat directa d'ambdues parts.
També calia que l'experiència formativa que s'anava desdibuixant estigués
en perfecta consonància amb els models formatius europeus estructurats en sistemes duals , dels quals Alemanya és l'exemple més evident. També hauria de
recollir de manera directa les recomanacions de tots els organismes de la Unió
Europea pel que fa a la creació de múltiples accessos a la formació i al treball
dels joves.
Tot aquest seguit de motivacions van portar aquesta formació, que es va
concebre de manera coordinada entre els organismes; hi van intervenir diversos
ministeris (Educació , Interior, Salut i Benestar i Economia) i la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis com a representant del món empresarial.
El consens de totes les parts va permetre l'aparició d'un projecte que recollia la inquietud i la responsabilitat de les parts.
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L'estiu del 1996 s'aprova la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa.

3. Estructura de la formació
La Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a
l'empresa descriu els agents que han d'actuar i el seu espai i marc d'interrelació.
L'aprenent és un jove que té entre 16 i 19 anys , de nacionalitat andorrana o
resident al país , que opta per aquesta via formativa .
S'inscriu en un programa formatiu de dos anys mitjançant un contracte
d'aprenent específic que suposa 40 hores setmanals de treball -32 a l'empresa
i 8 al Centre de Formació d'Aprenents (CFA)-. Se li aplica la legislació laboral
vigent amb previsió de festa setmanal , vacances i règim nocturn.
El salari parteix d'un reducció important del salari base que s'incrementa
cada sis mesos (des del 25% al 80%) i disposa de la cobertura de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social , que és pagada pel Govern.
En finalitzar els dos anys de formació , el jove rep una titulació de tècnic de
grau mitjà en l'especialitat corresponent, després de superar una avaluació contínua i no hi ha cap obligatorietat per a ambdues parts de mantenir el contracte .
Aquest aprenent es relaciona amb dos espais concrets:
-L'empresa com a lloc on s'aprenen i es desenvolupen els aspectes bàsics
de l'ofici.
-El centre de formació d'aprenents que complementa la capacitació adquirida a l'empresa pel que fa als aspectes més generals i que garanteix un seguiment de l'aprenent a fi que el procés formatiu es desenvolupi de manera coherent i progressiva.
LA COMISSIÓ NACIONAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Com a organisme de control i segons l'article 18 de la Llei es crea la
Comissió nacional de formació professional , que vetlla perquè l'empresa, l'aprenent i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis compleixin les obligacions establertes legalment.
La comissió , presidida pel mini stre d'Educació , Joventut i Esports i formada
per representants d'Educació , Economia , Interior i la Cambra de Comerç ,
Indústria i Serveis, es reunei x cada dos mesos a fi de fer el seguiment de la formació.
Actualment el representant d'Educació és el/la director/a de Formació
Professional , alhora director/a del CFA.
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És important tenir en compte aquest organisme ja que esdevé un element de
control extern que afavoreix la qualitat final del producte .

4. Situació actual del projecte d'aprenents
Cal insistir en el fet que aquest és un projecte jove , en fase de consolidació
i que explica que l'anàlisi que tot seguit farem sigui aproximativa en alguns
aspectes.
El gener del 1997 es comença la primera experiència formativa d'aprenents
en dues branques: automoció i hoteleria, amb un total de 15 joves inscrits. Els
dos sectors varen ser triats per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i va
haver-hi 18 empreses interessades, 9 en cada sector.
El nombre de participants , tant pel que fa als joves com a les empreses formadores, es va considerar adequat en una primera experiència a fi de construir
tota la infraestructura docent i posar en pràctica el lligam amb les empreses.
D'aquesta promoció, que creiem que és globalment satisfactòria, va acabar
un grup de 5 joves d'automoció i 2 d'hoteleria.
Pel que fa a la segona promoció, iniciada el setembre del 1998, 14 joves han
rebut els diplomes: 9 d'automoció, 2 d'hoteleria i 3 de la primera promoció de
comerç.
En relació amb les dues promocions d'automoció podem dir que l'experiència és globalment satisfactòria i les jornades d'orientació que van tenir lloc al
Centre de Formació d'Aprenents aquest mes de juny passat auguren una altra
promoció amb èxits . Cal recordar , però , com bé va indicar la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis en el moment d'optar per aquest sector, que hauria
de ser una formació prou flexible i adaptada a les necessitats del sector per aturar-la durant un cert període , ja que no podem oblidar un condicionament important: Andorra és un país petit i el mercat podria quedar saturat.
En la branca d'hoteleria, l'experiència ha estat força més conflictiva per la
mateixa dificultat del sector (horaris , poca demanda de personal format i consciència escassa de la necessitat de formació). Hi ha hagut dues promocions , en
què s'han mantingut 4 joves en total . El nombre de joves interessats en aquesta branca amb vista al curs vinent determinarà la continuïtat d'aquesta opció.
La incorporació del comerç suposa una nova branca i obre perspectives a
nous perfils de joves, i equ ilibra l'oferta de mecànica, molt més atractiva per al s
nois . El nombre de joves interessats en aquest sector amb vista al curs vinent
va en augment i aportarà, de ben segur, l'estabilitat que el Centre de Formació
d'Aprenents necessita.
Vull recordar que la consolidació del Centre de Formació d'Aprenents és una
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realitat constatable , amb un equip de treball sòlid , i l'enllaç amb les empreses
s'ha fet de manera força coherent.
ÀMBIT D'EDUCACIÓ
S'estan duent a terme accions i fent passos importants tant des dels diferents
components del sistema educatiu obligatori com des del Servei de Formació
Professional per divulgar aquest model formatiu i oferir als joves que , per diverses raons , no troben el seu lloc en l'ensenyament professional escolar una altra
opció complementària. La poca tradició d'aquest model implica, però , un desconeixement social tant per part dels joves, com de les associacions de pares; tots
ells tenen certes dificultats a diferenciar aquest model formatiu d'inserció al món
del treball mitjançant un contracte del model de formació professional escolar.
Caldrà, per tant, treballar de manera constant i sense defallir, amb les escoles, els joves i els pares a fi de trencar els estereotips que hi ha al voltant de la
formació professional i fer-la una opció desitjable per a la comunitat escolar.
EMPRESA
És obvi que la participació del món empresarial ha de ser activa i constant i
cal que prenguin iniciatives per divulgar la part de l'empresa tant prop del sistema educatiu com prop dels diferents sectors empresarials . És aquí on la
col ·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis haurà de continuar
fent camí a fi de dotar aquest model formatiu de coherència i qualitat.
Si ho aconseguim , haurem consolidat una nova via formativa per als joves i
dotarem el mercat laboral del país d'uns treballadors més qualificats i més preparats per fer front als reptes de la transformació constant del mercat laboral.

5. Propostes del Servei de Formació Professional
Des del Servei de Formació Professional , durant el curs 1999-2000, s'ha
estat treballant conjuntament amb representants del Departament de Treball així
com de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis en la creació d'un nou model
formatiu per afavorir que una majoria de joves que s'insereixen en el món del
treball a partir dels 16 anys i que no passen pel Centre de Formació d'Aprenents
es puguin beneficiar d'un mínim de formació.
Caldrà veure la divulgació que se 'n farà en un futur des de la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis, prop dels joves i dels sectors interessats.
Aquesta és una opció que també demana implicació d'altres components del
sistema educatiu obligatori .
No convé oblidar que a Andorra , aquest any 2000, el Departament de Treball
ha comptabil itzat uns 200 contractes de menors, de 16 a 18 anys , que s'insereixen al món del treball sense cap formació prèvia. Aquests joves, tot i que han
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acabat l'ensenyament obligatori , han de seguir sent punt d'atenció de tots els
components d'Educació, igual com ho són els joves de la mateixa edat que
opten per seguir els seus estudis.
La Comissió Nacional de Formació Professional ha encomanat a la Direcció
del Servei de Formació Professional per al proper curs una tasca cabdal per al
reconeixement de tota l'oferta de formació professional: la creació del marc legal
general que preveurà les diferents ofertes de formació professional existents en
el sistema educatiu andorrà.
Aquest fet donarà coherència a les diferents ofertes ja existents i a les que
es puguin crear en un futur; facilitarà la permeabilitat tan necessària entre les
diferents ofertes per assegurar la progressió formativa dels joves , i podrem
també aprofitar les ofertes dels altres sistemes educatius.

Carme Garcia i Puy
Llicenciada en filologia anglesa, directora del Servei de Formació
Professional i directora del Centre de Formació d'Aprenents (CFA)
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La visió de la
Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis

a rapidesa i la universalitat dels canvis que es produeixen en la societat actual
afecten tots els àmbits de l'activitat humana i demanen una actualització i un
reciclatge constants. Avui , aprendre és la clau del futur. Ens hem de formar i
reciclar contínuament per no quedar endarrerits i tenir el màxim d'expectatives. Així
mateix, en un país de serveis com el nostre , on sembla que la línia general dels
diferents sectors es vol encaminar cap a la qualitat, no podem parlar d'un accés a
aquesta qualitat si no hi ha una formació plena de totes les categories professionals -personal de base, comandaments intermedis i càrrecs directius-.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis va ser creada per llei l'any 1993 i
la posada en marxa de les seves oficines data del gener del 1995. La llei de creació assigna a la Cambra la fun ció de col·laborar amb l'adm inistració educativa
i amb aquells centres de formació professional públics o privats en la gestió de
la formació pràctica a les empreses. Li assigna, també , la funci ó de difondre i
promoure l'ensenyament comercial i industrial , tot fonamentant la investigació
aplicada, segons els requeriments i les circumstàncies de cada cas. Per aquests
motius, podem dir que promoure la formació és un dels objectius principals de
la Cambra de Comerç, Indústria i Servei s.
Al llarg d'aquests sis anys de vida , la Cambra ha centrat els seus esforços en
dos àmbits de la formació : la formació contínua i la form ació professional inicial.
Quant a la formació contínua , aquesta ha tingut un a evolució força positiva
en el transcurs d'aquests sis anys i ha anat creixent de manera progressiva.
Podem afirmar que cada cop són més nomb roses les empreses que es dirigeixen a la Cambra amb una demanda de formació , tot i que la manca d'algun tipus
d'incentiu oficial o avantatge per a les empreses , i el caràcter i la configuració

L
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petita de l'empresa andorrana fan difícil que les empreses, per iniciativa pròpia,
inverteixin en formació.
Tenint en compte els factors esmentats -mida de les nostres empreses i
manca d'ajudes oficials-, la tasca de la comissió de formació de la Cambra ha
estat centrada a conscienciar les empreses de la necessitat de formació , mitjançant enquestes, conferències , xerrades amb els diferents sectors i l'organització de cursos d'acord amb les necessitats detectades , així com l'obtenció
d'ajudes econòmiques per part de diverses institucions bancàries del país que
han ajudat a abaratir els costos dels cursos que oferim.
Les línies mestres de desenvolupament de la formació contínua són:
• La formació de reciclatge, promoció i perfeccionament de coneixements
orientada a mil lorar la qualificació del personal , sobretot en aspectes vincu lats a
la dignificació de les professions de base (atenció al client , atenció telefònica ... ),
als recursos humans (gestió dels recursos humans bàsica i avançada ) i a la
gestió (comptabilitat, finances per a no financers i gestió de Pimes des d'un nivell
bàsic a cursos més avançats) . El sector del comerç ha centrat , també, bona part
dels nostres esforços, amb una formació enfocada, entre d'altres, a l'atenció al
client , les tècniques de venda i la gestió del punt de venda, així com diversos
tallers d'aparadorisme i cursos de decoració comercial.
• La formació de reciclatge de coneixe ments com a conseqüència de l'aparició contínua de noves normes legals (marques, normativa duanera, higienicosanitàries, seguretat i qualitat industrial , impacte de l'euro, la legislació laboral. ..)
o voluntàries (contractes i mètodes de pagament internacionals , incoterms .. .) .
• Formació in company o personalitzada a l'empresa; formar tot el personal
en les normes i els procediments bàsics de funcionament de les mateixes
empreses .
• Formació a demanda d'un sector o grup d'empreses: generalment aquestes són formacions relacionades amb oficis o llocs de treball molt específics.
• Formació d'adaptació de les empreses andorranes als nous reptes del mercat i a la societat de la informació (lnternet, comerç electrònic, noves tecnologies .. .).
Les necessitats cada cop majors de professionals més qualificats comporta
que el treball de l'àrea de formació contínua de la Cambra se centri actualment
en dues línies bàsiques d'actuació:
• El desenvolupament d'una metodologia pròpia que ens permeti una major
detecció de les necessitats formatives dels diferents sectors empresarials .
• La selecció i qualificació dels nostres professionals externs.
Pel que fa a la formació inicial, l'activitat de la Cambra està centrada bàsicament en el projecte de formació professional mitjançant l'aprenentatge a
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l'empresa que la directora de formació professional ha exposat en la seva intervenció . Atès que aquest projecte ja ha estat exposat, em limitaré a citar succintament les tasques que la Cambra té assignades i subratllar aquells punts que
des de la Cambra mereixen una reflexió .
El projecte va néixer amb la publicació de la Llei reguladora de la formació
professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa el juliol del 1996, fruit del treball d'una comissió interministerial i una representació de la Cambra per arribar
a un text consensuat entre tots els sectors implicats. La llei respon a les necessitats d'una part dels nostres joves que , quan acaben la segona ensenyança,
decideixen encaminar-se a un aprenentatge més pràctic que els permeti incorporar-se al món laboral d'una manera més ràpida , a l'ensems que dóna l'oportunitat als sectors empresarials que tenen un creixement més alt a formar els
seus futurs professionals.
D'acord amb les competències que té assignades a la llei , la Cambra treballa conjuntament amb el ministeri d'Educació en l'elaboració i l'adaptació a la
realitat empresarial andorrana dels diferents programes d'ensenyament; emet
un informe en relació amb l'aptitud de les empreses que sol·liciten la subscripció d'un contracte d'aprenentatge i facilita als joves la informació necessària de
les ofertes de treball existents, amb la relació d'empreses que han estat validades per subscriure contractes d'aprenentatge. Així mateix, actualment estem
estudiant amb el ministeri d'Educació la possibilitat d'impartir conjuntament una
formació específica per als formadors d'empresa.
D'altra banda, representants de la Cambra integren la comissió nacional de
formació. Aquesta comissió ès l'organisme que vetlla perquè l'empresa, l'aprenent i la Cambra compleixin les obligacions establertes legalment. En la darrera reunió de la comissió es va proposar al ministre d'Educació d'estendre les
seves competències a la coordinació de tota la formació professional existent;
això comportarà la consegüent ampliació dels membres de la comissió esmentada.
Des del punt de vista de la Cambra, el repte d'aquest projecte és aconseguir
que es consolidin les branques de comerç i d'hoteleria, ja que aquestes branques són les que poden oferir més llocs de treball ara i en el futur amb l'estructura de país que tenim. Tanmateix , si bé per a la branca de comerç els indicis
que es desprenen d'aquests primers anys auguren bones perspectives , en el
cas de l'hoteleria es fa més difícil , puix que , encara més que la necessitat accelerada de formar professionals del sector, el més preocupant és que l'hoteleria
i la restauració no semblen atractives com a elecció per als joves que es troben
en edat d'escollir el seu futur.
Quant a altres branques d'aquesta formació , si bé la de mecànica ha estat
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un èxit - aquest any se n'obrirà la quarta promoció-, la mateixa petitesa de
l'estructura empresarial del país fa que no sigui fàcil trobar sectors amb un ventall d'empreses d'una estructura suficientment àmplia per poder aco llir un aprenent amb garanties de formació i, endemés , assegurar el mínim de tres o quatre promocions de dotze o tretze alumnes que exigeix aquest projecte.
Amb la finalitat de donar resposta a la demanda de sectors més petits que
podrien oferir llocs de treball atractius per als joves , professionals de la Cambra
i dels ministeris d'Educació i Treball estan estudiant vies de formació ocupacional que permetin, amb un nombre menor d'empreses i promocions, oferir formacions bàsiques amb un ritme d'obertura i tancament més dinàmic.
En general , pel que afecta la formació inicial, cal que la Cambra i el ministeri d'Educació promoguin accions per dignificar les professions de base . Per
aquest motiu , es fa necessari que , a partir d'ara , la Cambra i el ministeri
d'Educació es plantegin , a més de formar, informar i vendre els atractiu s i els
avantatges de la formació inici al, així com oferir els mecan ismes necessaris perquè qualsevol jove pugui trobar en aquests sectors una sortida laboral satisfactòria . Per això cal que aquesta dignificació es faci tant en l'àmbit intern de les
empreses, mitjançant sistemes de formació sò lida i conso lidació del lloc de treball , com extern , mitjançant xerrades amb els alumnes i les associacions de
pares. S'han de promoure les professions no universitàries, i que en l'àmbit del
ministeri siguin homologables i puguin ser continuades a l'exterior si el jove així
ho decideix, ja que contràriament els desequilibris professionals que ja comença
a haver-hi en alguns sectors i oficis s'accentuaran . De facto , la ll ei de l'oferta i
la der,landa ja ha començat a equ ilibrar la balança laboral; per exemple, ens
costa el mateix preu la v isita a un metge especialitzat que la d'un lampista. Les
retribucions i el reconeixement social, encara que a poc a poc, ja es van distribuint de manera raonable .
Cal esmentar la tasca que desenvolupen els representants de la Cambra en
el si del consell d'administració del liceu Comte de Foix i a l'Institut d'Estudis
Andorrans .
Per finalitzar, i relacionat amb tot el que acabo d'assenyalar, a la Cambra ens
preocupa la integració al mercat andorrà del gran nombre d'estudiants universitaris que tenim. Si vo lem que aq uesta integració sigui efectiva, ens haurem de
plantejar l'obertura del nostre mercat a nou s sectors capaços de donar ll ocs de
treball a aquesta joventut.
Pilar Escaler i Penella
Advocada i directora de la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis d'Andorra
148

Uniuersitat Catalana d 'Estiu 2000

Aprenentatge

virtual,
un nou paradigma
formatiu?
Florenci Pla i Altisent
"Imaginem un professor i un metge de principi del segle XX que van morir
sobtadament mentre duien a terme la seva activitat quotidiana; el professor va
morir a l'aula mentre impartia una classe d'introducció a la filosofia i el cirurgià
va morir mentre operava un pacient d'apendicitis. Si avui ressuscitessin al
mateix lloc on van morir, el professor segurament encara trobaria una pissarra
(potser la mateixa) i un guix i segurament no tindria gaire problemes per continuar la classe al mateix punt on la va deixar; en canvi l'entorn del quiròfan , possiblement, hauria canviat tant que aquell cirurgià difícilment podria fer la intervenció d'apendicitis. "
Això ens fa pensar amb quina dificultat els canvis tecnològics han modificat
l'entorn educatiu.
Una competència cada vegada més important en la societat del seg le XXI
serà l'aprenentatge autodirigit com a resposta al fet que l'aprenentatge no serà
un acte aïllat dels primers anys de la vida sinó que es perllongarà durant tota la
vida , i és en aquest tipus d'aprenentatge en què la tecnologia cada vegada
tindrà un paper més rellevant.
Avui la tecnologia ja ens permet crear comunitats virtuals , és a dir, espais
d'interacció humana en els quals els membres de la comunitat es poden relacionar de manera asíncrona -sense co incidir en l'espai i el temps- i constituir
un autèntic (real) entorn virtual.

Formació tradicional "versus" formació virtual
Si fem una anàlisi de les pràctiques dutes a terme a la classe tradicional , amb
un professor i els alumnes en una mateixa classe, durant els darrers anys ens
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adonarem que la form ació a l'aul a ha evolucionat des d'un currículum centrat en
el professor cap a un currícu lum centrat en l'alumne .
S'ha passat d'un currícu lum centrat en el professor en què aquest parla més
que els alumnes , la formació s'adreça a tota la classe (g rup classe) , la font
d'informació és bàsicament el llibre de text, el professor és qui marca les pautes sobre què s'ha de fer en cada moment, i la distribució del mobiliari de la classe és en fileres de taules i cad ires de ca ra a la pissarra, a un currículum centrat
en l'alumne caracteritzat pels fets que l'alumne parla tant o més que el professor, una part important de la form ació es duu a terme en petits grups, es fan servir diversos material s didàctics (fonts d'informaci ó) , i la disposició del mobiliari
és dinàmica de tal manera que s'adapta a les necess itats de cada moment i facilita el treball en grup .
I aq uest model presencial es caracteritza per:
a) L'estructura espacial i temporal en la qual l'estudiant aprèn és molt concreta. Normalment s'assignen espais físics per a la formació (aules, laboratoris ,
sortides , etcètera) que fan que les disciplines s'ensenyin en uns espais concrets ,
en moments predeterminats i en un ordre establert, i tot això fa que sig ui un
model molt rígid.
b) Un req uisit indispensable per a l'aprenentatge és la presència física del
professor i de l'estudi ant en un lloc determinat malgrat, moltes vegades , la poca
interacció entre el professor i l'alumne .
Aquesta anàlisi al llarg del temps ens demostra que els mètodes de l'ensenyament no han canviat gaire durant els últims anys ja que els alumnes reben, majo ritàriam ent, la formació en grups , en institucions concretes (escoles, co l·legis,
acadèmies, universitats, etcètera) amb professors en un entorn presencial. Ai xí
doncs, podem dir que fin s avui la tecnologia ha tingut un impacte marginal en el
model d'educació i tot i que s'han inco rporat a l'escola ordinadors, vídeo, televisió,
normalment aquesta tecnologia només s'ha utilitzat com un ajut al professor.
L'única excepció important d'in co rporació de la tecnologia a l'educació la trobem en la formació virtual que no so lament utilitza la tecnologia com un recurs
més, sinó que es tracta d'un nou mode l d'ensenyament que es basa en la potencialitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

La formació virtual
Ha estat la convergència i popularització de la informàtica i les telecomunicacions la que ha fet possible noves formes d'ensenyança i aprenentatge basades en les noves tecnologies , que es cone ixe n co m a aprenentatge virtual o
aprenentatge a través de la xarxa.
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La formació virtual es caracteritza per:
a) L'estudiant té accés a la formació en qualsevol moment, a qualsevol hora i
pot accedir a la informació en qualsevol ordre . És a dir, s'amplien els límits
d'aprenentatge tradicional de manera que ara es pot produir a la classe , a
casa o a la biblioteca, etcètera. Endemés , en aquest model l'estudiant és un
participant actiu del seu procés d'aprenentatge , i no un destinatari passiu ,
que aprendrà amb experts i el seu col ·legues, siguin on siguin .
b) El professor passa de ser un transmissor subministrador de conei xement a
ser un assessor, un gestor i un facilitador d'aprenentatge ja que l'accés a la
informació es farà principalment mitjançant les telecomunicacion s. Els professors ja no són l'única font d'informació i de saber.
e) Permet un aprenentatge cooperatiu més enllà de la classe (global). Els estudiants poden consultar amb altres companys , el professor i entesos en el
tema. Les xarxes també fan possible que l'ensenyament es faci en col·laboració amb altres institucions educatives , i això fa que s'incrementin les oportunitats i recursos que els professors i alumnes tenen al seu abast ja que els
usuaris no estan limitats per la geografia.
d) La font principal de continguts es desplaça del llibre de text i del professor a
altres fonts d'informació més variada , és a dir, els materials acostumen a ser
multimèdia. És més, la naturalesa del contingut passa a ser dinàmica en contraposició als textos publicats estàtics . Es pot accedir fàcilment a les millors
biblioteques i bases de dades de tot el món i el control de l'aprenentatge
passa a l'estudiant, fet que no es produeix a la classe tradicional.
e) Hi ha la possibilitat que alumnes i professors es comuniquin de manera remota ja sigui de forma síncrona (videoconferència, xat) o bé asíncrona (correu
electrònic) .
f) I en definitiva l'alumne podrà triar quin professor vol per a cada disciplina. Això
represen tarà una competència entre el professorat que farà que millori la
qualitat.
Els avantatges d'aquest sistema són obvis:
• La superació dels problemes de desplaçament ja sigui per problemes de la distància entre el lloc de residència i el centre d'ensenyament o per alguna limitació física.
• La possibilitat de seguir els estudis malgrat els horaris laborals (formació continuada) .
• Facilita a molts adults l'accés als estudis (iniciar o reprendre estudis) .
• Els estudiants que experimentin aquest model estaran en situ ació d'avantatge
en els propers anys ja que amb molta probabilitat aquest sistema virtual de formació o desenvolupament de les relacions serà el paradigma de funcionament
social del segle XXI.
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La societat al segle XXI
Cada vegada més les necessitats dels treballadors canvien molt ràpidament
ja que la feina canvia de manera dinàmica i es creu que algú que acabi la seva
formació inicial necessitarà fer cursos de formació o reciclatge com a mitjana
cinc vegades al llarg de la seva vida. Cada vegada se rà menys vàlida la típica
pregunta que s'acostuma a fer l'estudiant adolescent: "Quan acabes els estudis?", ja que possiblement s'haurà de formar al llarg de tota la vida professional.
La imatge d'un mateix treball per a tota la vida serà aplicable a una part molt
petita de la població i la majoria de les persones que s'incorporen al mercat laboral necessitaran més formació durant els propers anys i només els empleats que
es formin o reciclin podran conservar el seu lloc de treball.
Un dels objectius de la formació del segle XXI serà saber preparar persones
per integrar-se en un entorn social basat en la informació. El model tradicional de
formació no genera les competències que demana la societat de la informació .
Considerant que , cada vegada més, les persones que necessiten reciclar-se
estan treballant , ens fa pensar que la feina i l'aprenentatge seran inseparables.
Ara bé , aquesta formació continuada difícilment la podran assumir les institucions educatives tradicionals ja que d'una banda no estan dimensionades per
absorbir l'allau de demanda d'aquesta formació, i de l'altra els que necessiten
aquesta formació sovint no tenen disponibilitat horària per fer-la de manera presencial. I és aquí on pren protagonisme i sentit la formació virtual.

Implicacions organitzatives
Tot i que durant molts anys es continuaran necessitant institucions educatives,
la seva forma de funcionament haurà de canviar aprofitant la potencialitat de les
TIC , que permetran als estudiants accedir a coneixements des de qualsevol lloc.
Això implica que moltes institucions educatives no hauran de tenir forço sament una localització física i podran ser electròniques (virtuals) o bé mixtes, amb
combinació de campus físic durant uns determinats períodes lectius i accés
remot en altres etapes.
Aquest accés electrònic a l'aprenentatge democratitzarà l'ensenyament ja que
esborra les barreres d'espai i de temps i farà que l'aprenentatge sigui més flexible i accessible als estudiants de totes les edats i no so lament a la gent més jove.
L'ensenyament presencial s'hauria de fer servir de manera selectiva i quan
els objectius d'aquesta formació no es puguin assolir per mitjà de la tecnologia
(educació durant els primers anys de vida , algun tipus de pràctiques que s'hagin
de dur a terme sobre el terreny , etcètera).
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Endemés, l'aprenentatge virtual té com a valor afegit que la gent utilitza les
mateixes eines i desenvolupa les mateixes habilitats que utilitzarà a la feina i en
el temps d'oci.

Límits de la formació virtual
Ara bé, tot i la potencialitat de les noves tecnologies en l'ensenyament cal
ser prudent a l'hora de definir els límits de l'aprenentatge virtual; és a dir, cal
definir quines àrees i a quines edats no volem fer servir tota la potencialitat de
la tecnologia encara que es pugui utilitzar. Volem que els infants aprenguin mitjançant màquines? Volem desenvolupar màquines que desplacin el professor?
Com sempre, segurament la solució mixta, amb un equilibri entre la relació social
mitjançant contacte directe amb la relació interpersonal a través de les telecomunicacions , serà la que s'imposarà si més no durant el període inicial de la formació.
Ara bé, cal diferenciar diferents sectors del món educatiu en què els nois i noies
necessiten del context social que proporcionen les escoles físiques per tal de relacionar-se. Com més jove sigui l'estudiant, més necessitat té de seguretat i d'un context social ric i de la responsabilitat d'un professional que conegui el desenvolupament infantil del nen . Aquí la tecnologia tindrà un paper més aviat petit. Amb nois
menors de 16 anys seria perillós que la tecnologia substituís el professor.
Passada aquesta edat, en el batxillerat, hi hauria d'haver més oportunitats
d'accedir a la formació mitjançant la tecnologia ja que així es desenvolupen les
habilitats bàsiques que necessita una societat altament tecnològica ; però on
realment tindrà un paper important la formació virtual serà en el món universitari , i més si considerem que cada vegada més els estudiants combinaran la formació amb la feina, i en la formació continuada ja que el nombre d'estudiants
adults augmenta i per aquests té una importància rellevant la flexibilitat i la diversitat que ofereix la formació virtual.

D'una formació tradicional (local) a una formació
virtual (glo bal)
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El Centre Universitari d'Estudis Virtuals d'Andorra
El Centre Universitari d'Estudis Virtuals d'Andorra es va crear l'any 1997 com
un centre de formació virtual amb la utilització de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació .
Aquest centre es crea amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de formació a sectors
de la població que no poden acced ir, bàsicament per motius laborals, a una formació clàssica presencial.
Ara bé , atesa la reduïda població d'Andorra , per aconseguir una massa crítica d'estudiants necessària que permeti rendibi litzar el desenvolupament de
cursos de formació generalista és imprescindible establir convenis de col ·laboració amb institucions de formació virtual d'arreu del món. D'aquí que l'estratè gia sigui desenvolupar només aquells continguts específics d'Andorra i oferir,
mitjançant convenis de col·laboració , formacions generalistes desenvolupades
per altres institucions. D'aquesta manera es pretén que el centre sigui una finestra al món de la formaci ó virtual ja que es disposa dels recursos i serve is que
faciliten l'accés a formacions virtuals d'arreu del món , i això amb l'objectiu que
el fet de viure a Andorra no sigui un inconvenient per formar-se .
Així doncs , un dels objectius del Centre d'Estudis Virtuals és incentivar i
col· laborar en l'elaboració de cursos de formació no presencial específics d'Andorra
en les diferents disciplines: història, dret, economia, pedagogia etcètera.
Aquesta formació seria obligatòria per als alumnes del Centre d'Estudis
Virtuals i també es podria oferir, si s'escau , com a assignatures optatives als
estudiants d'altres universitats i/o formar part d'algun curs de formació continuada amb la finalitat de donar a conèixer les particularitats d'Andorra en els
diferents àmbits a totes aque lles persones d'arreu del món interessades en
aquests temes .
Actualment el centre manté un conveni de co l·laboració amb la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) que permet als residents a Andorra accedir a la formació tant d'estudis universitaris com de formació continuada que ofereix la
UOC , i en un futur proper està previst ampliar aquesta oferta formativa amb formacions que siguin interessants per a Andorra , mitjançant convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries .
El Centre Universitari d'Estudi s Virtuals disposa d'un centre de suport amb
un servei de secretaria on l'alumne pot realitzar els temes re lacionats amb la
gestió acadèmica (matrícula tutoritzada , certificats .. .), una biblioteca mediateca
especialitzada per als diferents estudis que s'ofereixen així com una sala de treball i reunions equipada amb ordinadors connectats al campus virtual.
El model pedagògic del Centre d'Estudis Virtuals té dos elements primor154
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dials ; un és el tutor, que té com a funcions orientar, dinamitzar, planificar, informar i motivar l'alumne , i l'altre és la figura del consultor, que és aquella persona experta en una determinada matèria i és el que guia, estimula i avalua els
processos d'aprenentatge dels estudiants.
El proper curs 2000-2001 , 145 alumnes cursaran estudis universitaris al
Centre d'Estudis Virtuals en les carreres de : diplomatura en ciències empresarials (47), pedagogia -segon cicle- (1 0) , llicenciatura en dret (27) , llicenciatura
en humanitats (11 ), enginyeria tècnica d'informàtica de gestió (8) , enginyeria tècnica d'informàtica de sistemes (24) , llicenciatura en filologia catalana (5) , documentació -segon cicle- (2) , administració i direcció d'empreses -segon cicle(3) i llicenciatura en psicologia (8).
Endemés, un altre dels àmbits d'actuació del centre és el de la formació continuada , i en aquest sentit el curs 1999-2000 van seguir aquesta formació 30
alumnes en alguna de les formacions (3 màsters , 16 cursos de postgrau i 39
cursos d'especialització) , de temàtiques diferents: gestió empresarials , màrqueting , economia i finances, qualitat, món editorial i multimèdia, llenguatges de programació , logística, societat de la informació , ensenyament, humanitats , etcètera.

Florenci Pla i Altisent
Llicenciat en ciències químiques i coordinador del Centre Universitari
d'Estudis Virtuals d'Andorra
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La formació en
noves tecnologies

Resum

La tecnologia ha estat present d'una manera o altra des de l'inici de la humanitat . Ara bé, l'actual situació de competitivitat creada per la mundialització de
l'economia i la globalització i maduració dels mercats fan que la tecnologia agafi
un protagonisme en la definició de la posició competitiva de les empreses i les
nacions.
Ara, a diferència d'abans, la complexitat de l'eina força el protagonisme de
la formació . D'altra banda , el dinamisme de l'eina també obliga a fer un canvi en
el cicle de vida de la formació (longlife learning) . Cal estudiar el triangle tecnologia/empresa/formació , però cal fer-ho també des de la perspectiva de cada
individu .
A més , nosaltres mirem de fer-ho des de la competitivitat de les nacions , en
aquest cas Andorra.
La comunicació acaba amb unes reflexions sobre els plantejaments fets , des
del ministeri encarregat de l'educació, mitjançant la Universitat d'Andorra , per tal
d'afrontar aquest repte . Es recull el marc global i les formacions que s'ofereixen
actualment.
Paraules clau
Technology, education, university, nation, strategy, Andorra
La tecnologia, vella amiga
L'home és l'únic ésser de la creació que
sempre ha emprat la tecnologia pel seu
profit.
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Des de l'ús de pedres afilades com a eina de
caça fins al moment actual, quan l'home ha
trobat una dificultat que no podia resoldre
per ell mateix, ha cercat l'ajut de la
tecnologia per resoldre-la.
Però, al principi , la simplicitat d'ús no exigia un alt nivell de formació , que , en
qualsevol cas , venia de l'experiència.
Durant tota l'edat mitjana existia un cert nivell de tecnologia i també de formaci ó en tecnologia, però aquesta era bàsicament d'habilitat manual i es produïa via la filosofia d'aprenentatge al lloc de feina (entorn de gremi) i un sol cop
a la vida, durant l'adolescència i/o joventut.
A més, afectava un percentatge relativament petit de la població global.
Més tard , amb la revolució industrial , la presència tecnològica s'incrementa
però el nivell d'especialització (organització del treball de Taylor) fa que la formació en tecnologia tingui una presència només discreta.
D'altra banda, la relativa estabilitat de la tecnologia de l'època fa que la formació continuï centrada en un període concret de la vida, abans de la inco rporació al món del treball. Així, el cicle de vida dels coneixements tecnològics dels
recu rsos humans coincideixen , bàsicament, amb el cicle de vida de la persona:
naixement, infantesa, form ació , treball i vellesa.
Entorn empresarial i competitivitat

Mundialització de
l'ECONOMIA

GLOBALITZACIÓ

MADURACIÓ

del MERCAT

del MERCAT

Necessitat de
noves estratègies
COMPETITIVES
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En l'entorn empresarial actual , la mundialització de l'economia, juntament
amb la globalització i maduració dels mercats, han portat un extraordinari increment de la competència.
Davant aquesta situació, les empreses han hagut de cercar noves vies per
facilitar estratègies competitives.
La qualitat i la innovació han estat dues de les respostes. En el cas de la
innovació, s'ha pogut orientar cap a producte , cap a procés o cap a les mateixes tècniques de gestió.
L'explosió tecnològica dels darrers anys ha fet que els directius veiessin la
tecnologia com un element rellevant relacionat , d'una manera o altra , amb
l'estratègia de l'organització .
Tecnologia i empresa, avui
Així , la tecnologia es converteix en un element important. Singularment,
les anomenades tecnologies de la informació (TI):
- al principi eren com a suport a processos aïllats .
- més tard , com un element alineat amb els eixos estratègics de l'organització.
- més recentment , com a essència de la definició de la mateixa estratègia corporativa.
Sovint es parla de tecnologies de la informació per referir-nos a aspectes tecnològics, o de sistemes d'informació (Sl) per referir-nos al sistema. De vegades ,
quan es volen tractar conjuntament es parla de TI/SI o de TSI. Més recentment ,
veiem el terme TIC fent referència a tecnologies de la informació i comunicacions. Particularment, em sembla un terme més restrictiu , de tipus intermedi.
Més endavant tornarem sobre el tema.
En aquest context, el concepte de cadena de valor apareix com a marc
d'anàlisi de les aplicacions de les TSI a l'em presa i les seves possibilitats
estratègiques .
La cadena de valor externa ens porta a parlar dels sistemes interorganitzacionals , suportats en xarxes de comunicacions .
Finalment, el concepte de cadena de valor virtual ens obre els ulls en el sentit de veure com, en paral·lel a la cadena de valor (real o CVR) , existeix una
cadena de valor virtual (CVV) que ens permetrà definir nous productes i noves
relacions amb els clients .
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Tecnologia, empresa i formació

"FORMACIÓ

-----------~~.----·------···-~-----------

Ara , la formació adquireix una nova rellevància .
a. La complexitat de l'eina exigeix el protagonisme de la formaci ó.
b. El dinamisme de l'eina exigeix un canvi en el cicle de vida de la formació
(longlife learning)
Així , en la figura:
(I) Pretén indicar la influència de la tecnologia , no so lament en el suport, sinó,
també , en la definició de l'estratègia organ itzativa.
(11 ) Importància del nivell de formació dels recursos humans en tecno logia,
com a element impulsor de l'empresa.
(111 ) La formació també té importància en tècniques de management. Hi ha
una proliferació de formacions de tipus Master.
(I V) És particularment interessant la vis ió de formació en tecno log ia des
d'una perspectiva empresarial. Ja ha passat el temps de pensar "la tecnologia ,
per als tècnics". Sembla clar, al contrari , que en la societat de la informació i el
coneixement els papers es modifiquen i s'imposa una certa confluència en què
els directiu s necessiten certa formació tècnica i els tècnics cal que entenguin
l'essència del negoci .
160

Unive rsitat Catalana d'Estiu 2000

Aquí, quan parlem de tecnologia, de què estem parlant?

De fet , tot sovint, encara que parlem de tecnologia, estem pensant en tecnologies de la informació (TI) -si volem , tecnologies i sistemes d'informació , TSIUna definició ampla de Tl la podríem treure d'una de clàssica (amb esperit
més restrictiu) aplicada a sistemes d'informació . Així, entendríem per tecnologies de la informació totes aquelles que ens permeten la captura, l'emmagatzemament, el procés , la transmissió, la distribució i recuperació de la informació
en format digital.
Cal notar que si considerem el paper integrador del terme digital (gràcies al
sistema unificat de representació , binari) , aquesta definició es tan genèrica que
pot incloure des d'una pel -lícula en DVD fins a un curs d'anglès , passant per la
consulta a un compte bancari , la reserva d'un viatge a Dinamarca o la compra
del sopar d'avui al supermercat.
I si això ho traslladem als estudis clàssics ... ?

Informàtica

Orientació cap a
1'empresa i adaptat a
l'entorn

Enginyeria electrònica i
Telecomunicacions

Multimèdia

En una primera aproximació :
• Naturalment, dins el concepte Tl inclouríem el terme informàtica , però aquest
concepte és molt ampli i difús: enfocament teòric, hardware, software( ... )?
En un treball recent , el professor Rafael Camps comentava a la revista
Novàtica (1999) que el terme informàtica és un terme polisèmic. Aclaria que el
món de parla anglesa diferencia entre computer science (CS) , computer engineering (CE) , information systems (IS) i software engineering (SE).
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Un aspecte actualment tan important com les xarxes s'hauria d'incloure en
algun lloc i, de fet , està una mica i~clòs en molts d'aquells (especialment CE) .
• Un altre bloc el formaria tot el món d'enginyeria electrònica i enginyeria de
telecomunicacions .
• També inclouríem el món de multim èdia des d'una perspectiva genèrica,
de mitjans audiovisuals .
• Aspectes d'aplicació com d-Business tindrien components d'intersecció
entre la visió directiva i tècnica i podrien emprar-se per definir orientacions de
les formacions bàsiques.

Marc global
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INFORMÀTICA de GESTIÓ, ampliada
De fet , en el cas d'Andorra , ens hem basat en alguns vectors per tal de definir el nostre plantejament:
• Bon nivell d'abstracció. La qualitat és irrenunciable .
• Equilibri teoria/pràctica i orientació cap a l'empresa. Ens volem situar en
una posició realista en la línia del treball de Rafael Camps (abans esmentada) :
en l'alternativa plantejament científic versus enginyer, apostem pel segon, però,
a més, amb una clara orientació empresarial en la línia d'informàtica de gestió.
• Orientació al país. Però no solament a la situació actual sinó amb perspectiva de futur.
• Adaptació a les possibi litats reals . Sabem que tenim recursos limitats i hem
de ser realistes. Qualsevol altre plantejament estaria condemnat al fracàs. Cal
ser imaginatius.
• Tecnologia com a eina. Si expliquem el concepte de cadena de valor virtual, naturalment hem d'aplicar-lo nosaltres mateixos.
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• Obertura. En forma doble: no solament per tal de conèixer les necessitats
de l'entorn. De vegades la solució implica cercar la col·laboració d'altres institucions que ens portin sinèrgies positives per a tots .
• Efecte dinamitzador. No ens conformem a fer docència: la universitat ha
d'actuar com un element catalitzador de la introducció de les innovacions en
l'entorn . Així aquest entorn en gaudeix doblement. La formació continuada en
seria una petita part.
Alternatives a definir
Ens calia concretar:
• Perfils dels tipus d'estudis.
Es pot pensar en: formació reglada , formació de postgrau , cursos d'especialització i perfeccionament professional.
• Nivells.
Calia optar per incloure els estudis de formació professional superior i universitaris (primer, segon i/o tercer cicle) .
• Tipus de docència per a l'alumne.
Ens referim, bàsicament, a la dualtitat presencial/virtual.
• Recursos propis i estructura organitzativa.
Calia decidir el nivell de suport extern versus recursos propis i l'estructura organitzativa global.
• Docència estratègica i titulacions locals .
Calia decidir quines matèries es consideraven estratègiques i, per tant,
quines matèries s'impartien localment.
Marc global
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En el quadre es recullen de manera sintètica els punts anteriors. En concret:
• No es renuncia a cap perfil. Al contrari , es tracta de cercar sinèrgies per
assolir la màxima optimització .
• Històricament es fa una aposta per la formació professional superior, que
posteriorment evolucionaria a estudis de primer cicle. Més tard es va plantejar
un te rcer cicle multidisciplinar. El segon cicle es canalitzaria només a formació
virtual.
• Apliquem totes les possibilitats . La base ha estat presencial , però mitjançant EV es va oferir també formació virtual i, ara, es canalitzarà a mixt. Cal
afegir que els plans d'estudi preveuen estades en una altra universitat.
• La docència presencial estratègica es va centrar en informàtica de gestió
però amb un enfocament estès , incorporant un fort component de xarxes i multimèdia.
• Altres estudis amb menys component tecnològic (administració i finances o
turisme) poden (o podran) disposar d'un plantejament innovador gràcies a la
sinèrgia cultural de la universitat.

Estructura d'ensenyaments

Tercer Cicle
MULTlDISC!PLlNAR
Segon Cicle

(VIRTUAL)

: 1~+-1
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1

~
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[ MASTER

J

r=~;::~J
Fonnació
Professional
Superior, DPA

especialitat IG
especial itat AF

En aq uests moments , la Universitat d'Andorra ofereix:
• El diploma professional avançat (DPA) , en les especialitats d'informàtica de
gestió (IG) i administració i finances (AF) , que també inclou alguna assignatura
relacionada amb TSI.
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• El diploma universitari (DU) en informàtica de gestió, presencial. Hem d'afegir l'oferta d'estudis virtuals . Possibilitat, per als alumnes presencials , d'assignatures optatives virtuals i presencials en una altra universitat.
• Programa de tercer cicle (doctorat) multidisciplinar amb l'enfocament de
tecnologia , empresa i societat i amb el títol global: Societat de la informació,
coneixement i benestar: orientant el futur dels microestats.
• Cicle de perfeccionament professional (CPP) , orientat als professionals del
país i integrat en el sisè quadrimestre del DU-ig .
• Jornades universitat empresa (JUE). Bianyals, per impulsar les relacions
amb el món empresarial i actuar de catalitzador de la incorporació de noves tecnologies.
• Formació continuada. A banda del CPP, s'ofereixen cursos de formació
continuada mitjançant estudis virtuals (EV).
En aquest moment s'ofereix un màster presencial via acord institucional. Es
pensa a impulsar un marc restrictiu per als màsters, en la línia marcada a la UE.
En aquest cas , aquesta titulació s'incorporaria a la formació reglada.
Ferran Virgós i Bel
Doctor enginyer industrial, llicenciat en informàtica i cap d'estudis de
l'Escola d'Informàtica d'Andorra
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L'ensenyament a
l'àrea de la salut

1. La història
L'evolució de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra (EUIA) no es pot
deslligar de la història de la professió infermera en el nostre país.
Així és interessant ressaltar que encara que des de l'any 1940 tenim
constància d'una certa presència d'aquests professionals en el món sanitari. No
és sinó a pa rtir del 1971 , amb la inauguració de la clínica Verge de Meritxell i
l'any 1977, amb la constitució del Centre Hospitalari Andorrà , que comença a
aparèixer en el nostre país d'una manera organitzada aquest professional.
El naixement de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra l'any 1988 va
ser motivat per dos situacions particularment significatives des del punt de vista
de la societat andorrana i de les necessitats dins del camp de la salut:
- Oferir als joves andorrans la possibilitat d'estudiar una carrera universitària dins el Principat, per després incorporar-se al món laboral , on mancaven professionals sanitaris.
- Proporcionar al país infermeres en un nombre i amb una formació adients .
En aquell moment hi exercien vuitanta infermeres , i tan sols el 10% era del país .
L'any 1987 es va caracteritzar també per una gran inestabilitat i crisi de recursos, i es disposava únicament d'una plantilla d'unes cinquanta infermeres. A
més , es preveia la construcció d'un nou hospital i l'augment de l'activitat en
l'àmbit de l'atenció primària.
Per encàrrec de la conselleria de Treball i Benestar Social , el Molt ll ·lustre
Govern d'Andorra va presentar, el mes de juny del 1988, el pla de viabilitat d'una
escola d'infermeria que podria formar en els deu anys següents 150 infermeres.
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L'octubre del 1988 l'escola va obrir les portes , adscrita al Servei Andorrà
d'Atenció Sanitària (SAAS) i tutelada pels ministeris de Salut i Benestar i
d'Educació, Joventut i Esports.
Des de la seva creació l'escola ha anat canviant de lloc d'adscripció ; així
l'any 1996 deixa de dependre del SAAS , per dependre del ministeri de Salut i
Benestar. Amb la creació de la Universitat d'Andorra , l'any 1997, es reconeix
l'escola com un centre de la universitat.
La finalitat és doble:
- Dur a terme la formació bàsica per a l'obtenció del títol de diplomat universitari en infermeria.
- Dur a terme el programa de formació permanent dels professionals d'infermeria diplomats i auxiliars que exerceixen al Principat d'Andorra.

2. Algunes dades
El títol de diplomat universitari en infermeria de l' Escola Universitària
d'Infermeria d'Andorra és atorgat pel Govern. És homologable a Espanya previ
tràmit administratiu als títols estrangers d'educació superior, segons estableix el
real decret 86/1987 del 16 de gener (BOE 23-01-87) i en l'ordre del 9 de febrer
de 1987 (BOE 13-02-87).
És reconegut a França segons estableix la llei núm. 95-116 de data 4 de
febrer de 1995, article 25L.474-1 (du code de la Santé Publique, journal officiel
de la République Française 05-02-95¡ .
En l'àmbit acadèmic cal remarcar que l'escola disposa d'un pla d'estudis de
4.600 hores , que va ser elaborat segons les directrius de la CEE 77/452 i 77/453
i seguint les recomanacions de l'OMS. Va ser publicat en el BOPA núm . 71 , any
5 (29 de desembre de 1993).
3. La formació

La formació bàsica per a l'obtenció de la diplomatura és de tres anys , que
s'estructuren donant cabuda tant a classes teòriques impartides per professionals
del país com de l'estranger. I també amb la realització de pràctiques no solament al
país sinó als països veïns , amb una proporció del 50% entre teoria i pràctica. L'alumne té assignada una monitora, responsable d'assolir els objectius previstos en cada
període i avaluació. Aquestes pràctiques es realitzen en el medi hospitalari (hospital
d'Andorra o centres que tinguin signats acords de cooperació amb l'escola a l'estranger, depenent del curs) i comunitari (guarderies, residències per a la tercera edat,
centres de salut, atenció domiciliària, visites programades de salut pública) .
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La teoria es distribueix en àrees de coneixement amb diferents assignatures.
Des de la seva creació l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra ha
garantit deu promocions , és a dir, 111 nous professionals que s'han integrat,
conforme als objectius sanitaris , tant als serveis públics com privats relacionats
amb la sanitat; no solament a l'hospital sinó en serveis a la comunitat com són
la xarxa de centres de salut i altres llocs de treball no tan coneguts , com l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell o el Centre d'Acolliment d'Infants
(CAl).
Pel que fa a la segona finalitat, assolir la formació continuada dels professionals que exerceixen al país, l'escola du a terme cada any un programa que
s'elabora a partir de les demandes dels diferents centres assistencials.
En els darrers tres anys aquest programa s'ha estructurat en funció de quaeixos:
tre
- La salut mental.
- La salut geriàtrica.
- La salut comunitària .
- La salut dels professionals.
Aquesta formació pot ser tant en forma de cursos com de tallers , seminaris ,
etcètera.
Durant el curs passat es van efectuar a l'escola dotze cursos , que van disposar de la presència de 214 professionals d'infermeria. Tenint en compte que
el total de professionals és de 180 aproximadament, queda palès l'interès que
la formació continuada suscita entre les infermeres.
També dins d'aquest capítol , l'escola proporciona la possibilitat de fer formació a l'estranger, principalment a Espanya. Durant el curs passat 87 professionals van acudir a cursos i congressos . En aquests casos l'escola també proporciona una ajuda en forma de subvenció a les matrícules.

4. Els reptes
A més a més de complir les seves finalitats bàsiques , el fet d'estar dins de
la universitat reforça la vocació que sempre ha tingut I'EUIA de servir la societat; així fa seus els principis palesos en la llei d'universitats , que són :
- Prioritzar la docència i la recerca científica sobre temes específics de la
història, la cultura i la vida social andorranes , i també sobre els seus interessos
concrets i específics.
-G arantir la bona formació científica i tècnica dels ciutadans andorrans i vetllar perquè els seus estudis siguin de la més alta qualitat intel ·lectual i tan adequats com sigui possible a les necessitats culturals i socials d'Andorra.
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Dins el camp de la salut el primer punt se centra a basar la formació i la
recerca en les necessitats de salut de la nostra població. Així el contingut del
pla d'estudis ha anat evolucionant conforme han evolucionat els serveis i les
necessitats . Inicialment la formació que oferia I'EUIA se centrava en el procés d'emmalaltir, i el paper del professional infermer com a vetllador de persones malaltes i col ·laborador d'altres professionals . Actualment la formació
se centra més a potenciar les activitats centrades en la promoció de la salut
i la prevenció de la malaltia. Així s'ha incrementat el nombre de pràctiques
que es fan directament a la comunitat, tant en nombre d'hores com en tipus
de serveis .
Un altre punt que també es prioritza en I'EUIA és el desenvolupament de
l'esperit crític i de la recerca que ha de tenir un professional format dins un àmbit
universitari en aquest sentit. El nombre de recerques i de treballs ajudats per les
noves tecnologies també s'està incrementant de manera considerable. El canvi
iniciat per I'EUIA implica afavorir més l'autoapren entatge de l'alumne i donar al
professor un paper més de guia i de consultor que no pas de transmissor de
coneixements.
Igualment l'escola ha tingut un paper primordial dins l'evolució de la infermeria en el nostre país. L'any 1990 va ajudar a desenvolupar un marc conceptual que definia quin era el model d'infermeria que es vo lia desenvolupar; en
aquest marc es descriu com entén la infermera:
- El concepte de salut.
- El concepte de beneficiari.
- La missió i el rol de la infermera.
Actualment també està involucrada en el desenvolupament d'un pla estratè gic que impulsa el Govern i que servirà per ajudar a planificar el proper desenvolupament i el futur d'aquest professional.

5. El futur
Pel que fa al futur de l'escola, penso que pot ser molt interessant, depenent
del paper que vulgui jugar dins la societat. Naturalment si ens centrem a continuar donant una formació bàsica per a infermeres, caldria tenir en compte l'evolució del mercat de treball perquè si bé és cert que Andorra presenta el ràtio més
baix d'infermeres per habitant de tot Europa, això no garanteix que es continuïn
creant llocs de treball per a aquest professional. També cal tenir en compte que
hi ha un nombre important d'estudiants dins l'àmbit de la salut que s'incorporaran al món del treball.
Per tant, i per parlar de futur, el que cal dibuixar des d'ara mateix és un paper
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molt més desenvolupat en el camp de la formació continuada. Tenint en compte les noves demandes del mercat, així caldrà que tinguem en compte:
- L'evolució tecnològica.
- L'evolució de nous mercats o clients nous.
En l'àmbit de la salut els nous clients i les noves necessitats vindran donats
per:
- L'increment de persones d'edat avançada.
- L'increment de problemes dins l'àmbit de la salut mental.
-També el concepte canviant de família farà evolucionar la formació .
Un altre àmbit en el qual es pot desenvolupar el paper no solament de l'escola sinó de la universitat en general és el de la recerca.
No penso en recerca en el sentit en què ho podrien fer les grans universitats , sinó en una recerca molt més qualitativa, i tenint en compte les dimensions
del nostre país ; en aquest cas concret el món de la infermeria pot tenir un lloc
destacat com a país pilot per experimentar nous models d'atenció. Les relacions
que tenim amb l'OMS i altres organitzacions internacionals són idònies per
endegar aquesta línia de futur.
Anna lnsa i Canet
Diplomada en infermeria i directora de l'Escola
Universitària d'Infermeria d'Andorra
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La universitat
a Andorra

l'inici d'aquest nou mil ·lenni la societat reconeix cada cop més la importància cabdal de l'ensenyament superior per al desenvolupament sociocultural i econòmic. És responsabilitat de la universitat garantir que les joves
generacions estiguin preparades amb nous coneixements , habilitats i valors, que
seran elements imprescindibles de progrés per al futur de la societat.
Especialment en aquests moments de profunds canvis en la nostra societat,
molts d'aquests impulsats pels avenços tecnològics , és important transformar el
concepte de societat de la informació en societat del coneixement, i per això cal
l'educació.
Al llarg dels segles la universitat ha donat proves de la seva capacitat per
impulsar el canvi i el progrés d'una societat cada cop més basada en el coneixement. L'ensenyament superior té un repte molt important per incorporar valors
humanistes, com a complement dels coneixements científics , al conjunt de la
societat.

A

Objectius de la Universitat d'Andorra
La Universitat d'Andorra és l'única universitat pública estatal a Andorra , que
es constitue ix a partir de la Llei d'universitats, publicada al Butlletí Oficial del
Principat d'Andorra de data 20 d'agost de 1997.
La Universitat d'Andorra propugna un model d'universitat molt lleugera
d'estructura, dinàmica, flexible i creativa , tant per a les formacions com per a la
seva organització.
Els seus objectius són respondre a les necessitats de la societat andorrana
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensen yament a Andorra
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d'ensenyament superior i de recerca , amb un alt nivell de qualitat, adaptar-se a
la rea litat i a la dimensió del país i centrar la seva activitat en l'alumne, tant des
del punt de vista científic com humanista, estar oberta internacionalment i que
constitueixi un referent per a la nostra societat.
Són missions de la Universitat d'Andorra :
• La formació científica i cultural dels alumnes, que els habilita per a l'exercici de les activitats professionals i la incorporació immediata al món laboral.
• Oferir un espai obert per a la formació superior i l'aprenentatge al llarg de
tota la vida.
• El desenvolupament en els alumnes de la creativitat, de l'anàlisi crítica i el
desig de continuar aprenent per si mateixos.
• Afavorir el creixement personal perquè els seus estudiants esdevinguin ciutadans ben informats i altament motivats, que pensin críticament, analitzin els
problemes de la societat, busquin solucions a aquests problemes, les apliquin i
acceptin responsabilitats socials.
• Contribuir al coneixement mitjançant la recerca científica, amb un equilibri
entre la recerca bàsica i l'aplicada. La recerca ha d'estar connectada al teixit
social del país.
• La dinamització social , a través de propostes de difusió cultural i de debat.
La Universitat d'Andorra té un rol fonamental de servei a la societat.
• La col ·laboració amb els diferents sectors econòmics de la societat, amb la
possibilitat d'establir acords de cooperació, de formació i de recerca , i contribuir
al desenvolupament sostenible de la societat.
• Incorporar noves formacions , en funció de l'evolució i de les noves necessitats de la societat.
• L'establiment de programes de cooperació i intercanvi amb centres universitaris de l'estranger.
Posicionament de la Universitat d'Andorra
La Universitat d'Andorra ha d'oferir formacions universitàries que es considerin estratègiques per al desenvolupament del país. El nombre de formacions
ha de se r necessàriament limitat, atesa la reduïda població d'Andorra. Com a
complement d'aquesta oferta, és bo que una gran part d'estudiants andorrans
acudeixin a universitats dels països veïns o d'arreu del món ; en molts casos perquè les formacions no existiran al nostre país i, en general , perquè el fet d'estudiar una carrera a l'estranger dóna una obertura als estudiants que és molt convenient, especialment en el cas d'un país petit.
Complementàriament, la Universitat d'Andorra ha d'oferir formacions univer174
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sitàries destinades a persones que tenen dificultats per sortir del país, ja sigui
per motius laborals o d'altres.
Finalment, és molt important la funció de la Universitat d'Andorra en l'oferta
de formació continuada, de postgrau i de tercer cicle dins el nostre país. L'objectiu , en aquest cas, és que viure a Andorra no sigui una limitació per accedir a
l'oferta universitària, i això és possible gràcies a la utilització de les noves tecnologies aplicades a la formació -cas de l'ensenyament virtual- i al desenvolupament de convenis de col·laboració amb altres universitats.
Andorra ha de ser un centre atractiu d'estudis, pel nivell i per l'especialització
que ofereixi , tant per a alumnes d'Andorra com per a alumnes d'arreu del món. La
dimensió petita no ha de ser un obstacle perquè la Universitat d'Andorra no tingui
el lideratge en algun aspecte formatiu i que sigui capaç d'atraure estudiants estrangers. Aquest lideratge, que s'ha de traduir en termes d'exceJ.Jència en algun domini, ha de ser la punta de llança per a la projecció exterior de la Universitat d'Andorra.
La Universitat d'Andorra ha de ser una universitat innovadora, oberta als canvis de la societat, i interdisciplinària en els seus plantejaments .

Estructura de la Universitat d'Andorra
La Universitat d'Andorra està constituïda pel conjunt de tots els centres
públics de formació universitària, que tenen les funcions de docència, recerca i
difusió cultural. En aquests moments són centres de la Universitat d'Andorra
l'Escola d'Infermeria, l'Escola d'Informàtica, el Centre d'Estudis Virtuals i el
Centre d'Extensió Universitària.
El model de la Universitat d'Andorra preveu una important autonomia de gestió , tant acadèmica com administrativa, per a cada centre. La coordinació entre
els diferents centres es realitza mitjançant la junta acadèmica i també a través
dels òrgans de govern , que són el consell universitari , el rector i el gerent.
El ministeri d'Educació és el màxim responsable universitari a Andorra. A
més , exerceix la coordinació, el seguiment i el suport dels estudiants universitaris que siguin alumnes de centres de l'estranger.

Model d'Universitat
La Universitat d'Andorra ha de promoure els coneixements dels estudiants,
però també les seves habilitats de comprensió , de creativitat i de capacitat de
desenvolupar treballs pràctics. S'ha d'impulsar alhora el pensament individual
dels alumnes amb la capacitat de treball en equip , combinant els coneixements
tradicionals amb els avenços científics i tecnològics.
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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La universitat ha de ser capdavantera en la utilització de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions, especialment aprofitant les possibilitats que aquestes ofereixen per innovar en la creació i distribució dels continguts , com un efecte per a l'optimització del seu fun cionament i també com a
element exemplificador dins el país .
Ha de reforçar la cooperació amb el món del treball , així com l'anàli si i l'anticipació de les necessitats de la societat. Ha d'estar molt propera a la societat
andorrana i ser molt sensible a les seves necessitats presents i futures .
Pel que fa a la recerca és important fer-ne una recerca aplicada als sectors
estratèg ics d'Andorra, de manera que tingui una utilitat social real , amb la fin alitat immediata de formar i desenvolupar el professorat universitari .
Ha de desenvolupar habilitats emprene dores i capacitat d'iniciativa en els
seus estu diants, educant-los amb la consciència que han d'esdevenir agents
participants en la societat i promotors de canvis en la línia del progrés .
La Universitat d'Andorra no ha d'estar tancada en si mateixa. Ha de ser un
ens al servei de tot Ando rra i no tan sols de la comunitat universitària. Una universitat oberta que té com a eix fonamental la difusió dels coneixe ments a través de tots els mitjans possibles: actes públics , publicacions , lnternet, etcètera.
La universitat ha de tenir una funció crítica, perseguint la justícia i la veritat,
i exercint rigor ètic i cien tífic en totes les seves activitats. La Universi tat
d'Andorra, com a servei públic, té l'obligació de respectar el principi constitucional de llibertat d'ensenyament, que implica la plena llibertat de docència, d'estudi i d'investigació i l'autonomia de les un ive rsitats en el seu vessant acadèmic.
Perspectives de futur

El primer objectiu de futur de la Universitat d'Andorra és co nsolidar el seu
model , que de fet ja té més de deu anys d'experiència, implantant-se en un nou
campus i amp liant l'oferta amb algun nou centre universitari que respongui a les
necessitats estratègiques del país.
Un segon objectiu és basar el desenvolupament de la Universitat d'Andorra
en la qualitat, tant pel que fa a l'ensenyament impartit com al reconeixement de
les universitats amb les quals s'estableixin acords . Aquest model de qualitat té
l'alumne com a ce ntre de l'ensenyament superior i un element diferencial significatiu és la possibilitat, per la talla de la universitat, de gaudir d'un ensenyament
més personalitzat.
En la societat en què viurem , que serà la societat del cone ixement , és inevitable pensar que l'exigència de qualitat serà una constant. Qualitat adaptada a
una cl iente la potencial molt diversa i, al mateix temps , per servir una societat
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també diversa i canviant. Això vol dir que el paper de la universitat ha de ser
facilitar l'adaptació dels estudiants andorrans a les necessitats actuals i futures
de treball i fer participar en el disseny dels programes els actors socials i econòmics que faran realitat aquest mercat de treball.
El tercer objectiu és la flexibilitat en el disseny dels programes, que ha de
seguir alguns principis essencials, com són , per exemple :
• Relació entre recerca i docència.
• Utilització de recursos externs provinents d'altres centres d'ensenyament
de l'estranger.
• Seguir les directrius estratègiques del país .
• Participació de l'empresa andorrana a la universitat.
• Ús exhaustiu de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació
El quart objectiu és promoure l'oferta de la Universitat d'Andorra per a estudiants de fora d'Andorra, basant-se en el nivell de l'ensenyament i en la seva
especialització , en temes en els quals Andorra pugui fer aportacions significatives al coneixement.
Finalment, un cinquè objectiu és l'ensenyament continuat, que ha de ser un
veritable eix estratègic per a la Universitat d'Andorra a fi d'ajudar a desenvolupar en els individus la motivació i la capacitat d'aprendre durant tota la vida , el
que al mateix temps serveix la persona, les empreses , la comunitat i la societat
en el seu conjunt.
La missió principal de la universitat és formar ciutadans responsables , proveir un espai obert per a l'educació superior i promoure l'educació al llarg de tota
la vida. L'ideal d'educació per a tots, al llarg de tota la vida implica una transició
de la cultura de la força a la cultura del diàleg i de la tolerància ; cultura de la
pau.

Daniel Bastida i Obiols
Enginyer industrial i rector de la Universitat d'Andorra
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La recerca

L'Institut d'Estudis Andorrans. Breu síntesi històrica
Paral-lelament a la creació del sistema educatiu andorrà, a la dècada dels anys
setanta i a iniciativa del Consell General, concretament del departament de Qüestions
Socials, es va crear l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) , amb la finalitat de donar suport
al progama d'educació a l'Escola Andorrana. Es tractava d'omplir de contingut els programes que els futurs mestres utilitzarien en les seves assignatures.
L'IEA es va crear per llei , l'any 1976.
Per aconseguir aquells objectius es van crear dos centres: un a Perpinyà (actualment a Tolosa) i l'altre a Barcelona. D'aquesta manera s'estava en contacte permanent amb les universitats d'aquestes ciutats, de les quals l'Institut obtenia assessorament i ajuda acadèmica. A mesura que es va anar consolidant el sistema educatiu andorrà, va ser el ministeri d'Educació l'entitat que va assumir les responsabilitats sobre els programes educatius, amb la qual cosa l'Institut d'Estudis Andorrans
va centrar-se en la realització d'estudis de recerca. Aquesta nova tasca va potenciar
el paper dels centres de Barcelona i de Perpinyà, ja que es van fer nombrosos estudis i publicacions de biologia, riscos naturals, dret, filologia, antropologia, història ...

La reforma de l'any 1996
El 16 d'octubre de l'any 1996, i després de diferents intents i superades diverses etapes i canvis d'equips de govern , el Consell General va aprovar la llei que
modificava els antics estatuts de l'IEA. D'aquesta manera, l'IEA esdevenia una
entitat pública, amb capacitat jurídica pròpia, vinculada al ministeri d'Educació,
Joventut i Esports . La llei indicava també quines eren les finalitats de l'IEA:
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- La promoció, la coordinació, la subvenció i/o la realització d'investigacions
i de recerca en tots aq uells àmbits que puguin ser d'interès per al país ,
d'acord amb un pla plurianyal que serà fi xat pel comitè directiu en els termes establerts en l'article 6.
- La divul gació de tots els treballs que realitzi o siguin realitzats sota el seu
patrocini o amb la seva co l·laboració.
- La relació amb les universitats i altres organismes de recerca, educatius
i/o culturals d'altres països , amb la celebració dels corresponents convenis.
- I, en general , portar a terme totes les accions especials de tipus científic,
docent o cu ltural que li siguin confiades .
Per portar a terme aquesta tasca es van crear els òrgans de govern: el
comitè director i el consell científic directiu .
El comitè director és l'organisme encarregat del funcionament de l'IEA. Està
format pel president, càrrec que ocupa el ministre d'Educació, Joventut i Esports ;
el director, plaça obtinguda mitjançant concurs públic; un representant nomenat
pel ple de la Cambra de Comerç ; els representants dels centres de l'IEA a l'exterior (Barcelona i Tolosa) ; i els caps de les seccions de l'I EA.
La seva tasca consiste ix bàsicament a dirigir l'IEA, preparar i fer el seguiment
del pressupost, assegurar el funcionament dels seus centres , tant els de recerca, com els que hi ha ubicats a l'estranger (Barcelona i Tolosa) . Coordina les
activitats de recerca dels diferents centres , estab leix les estratègies en la investigació , i dóna suport informàtic i admin istratiu a totes les activitats de l'IEA.
El comitè director es reuneix de manera periòdica tres o quatre vegades en
el curs de l'any.
El conse ll científic directiu, format actualment per sis persones , de nacionalitat andorrana i de reconeguda vàlua científica , assessora el president i el director en les seves tasques de direcció de l'IEA.
El pla de treball que es va dissenyar per part del comitè director, a principi
de l'any 1998, va ser a mitjà temini , un pla que , un cop executat, al cap de quatre anys , donarà a l'IEA la seva estructura definitiva.
Present i futur de l'IEA. Els centres de recerca.
Centre de
·Biodiversitat

1998
1999
2000
2001
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El Centre de Biodiversitat
És el primer dels tres centres que l'IEA ha creat.
La seva finalitat bàsica és l'inventari i el seguiment de tots aquells elements
que componen la biodiversitat andorrana.
Amb aquesta finalitat l'IEA va signar un conveni amb la Universitat Autònoma
de Barcelona, concretament amb el CREA (Centre de Recerca en Estudis
Ambientals) . La finalitat d'aquest conveni va ser la creació i posada en funcionament del Centre , amb l'assessorament del CREA.
En aquest àmbit ha estat i és clau la presència del professor Martí Boada,
coneixedor d'Andorra i gran especialista en temes ambientals .
El Centre ha nascut amb la missió de complir tres objectius bàsics:
- Realitzar estudis de recerca en biodiversitat.
- Difondre els resultats d'aquests estudis.
- Apropar a la població el coneixement de la biodiversitat andorrana.
En el primer cas , i mitjançant l'assessorament i la direcció de professors de
diferents universitats , actualment , i amb presència de becaris andorrans , el
Centre treballa en aquests projectes de recerca :
- Estudi de líquens.
- Inventari dels fongs .
- Mapa d'hàbitats .
- Mapa de cobertes vegetals .
- Inventari de carnívors.
-Seguiment de les poblacions de micromamífers.
- Inventari d'insectes .
- Inventari de molses i hepàtiques.
Tots aquests projectes es fan amb estreta col·laboració amb el ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient i amb diferents organitzacions d'Andorra .
La difusió d'aquests estudis es realitza a través de diferents publicacions. Es
preveu l'aparició d'una primera monografia durant l'any 2001 , i, successivament
i a mesura que els projectes de recerca vagin finalitzant , seran objecte d'una
publicació específica.
El mes de setembre sortirà el primer número de la revista Hàbitats, que de
manera semestral anirà informant de tots aquells aspectes relacionats amb el
medi d'Andorra , ai xí com d'altres informacions relacionades amb tot allò que
pugui interessar la biodiversitat.
La pàgina web del Centre és una eina de gran utilitat per als que utilitzen
lnternet.
Es preveu per l'any vinent el sistema d'informació ambiental d'Andorra , peça
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clau en el funcionament del Centre , amb la finalitat d'unificar i compartir la informació d'Andorra. Esdevindrà una eina imprescindible a l'hora de planificar i gestionar els recursos naturals del Principat.
El Congrés Internacional de Medi Ambient d'Andorra , celebrat aquest any a
Ordino, ha significat la fusió del curs que organitzava l'IEA i el fòrum organitzat
pel ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. La unió d'aquests esdeveniments, així
com la conjunció d'esforços permeten disposar a Andorra de grans especialistes de tot el món que ens expliquen els darrers coneixements i les diferents polítiques que s'apliquen en medi ambient.
La col-laboració amb la Unesco i l'estratègia en educació ambiental faran
apropar els valors de la biodiversitat d'Andorra a la població.
Finalment, un dels projectes més ambiciosos del Centre és la creació d'un
jardí botànic a la parròquia de Sant Julià de Lòria. En l'actualitat ja s'ha firmat
un conveni amb el Comú de Sant Julià i s'estan fent els estudis per determinar
el tipus de vegetació que s'hi exhibirà. En preveiem l'entrada en funcionament
en el curs del proper any 2001 .

El CRES (Centre de Recerca Sociològica)
De recent creació , aquest centre s'ha creat amb dos objectius : conèixer la
població d'Andorra i co nèixer els seus hàbits , amb la finalitat de proporcionar
elements als gestors públics .
El disseny de com hauria de ser aquest centre es va encarregar l'any 1999
al professor andorrà de la Universitat Pompeu Fabra Antoni Calvó Armengol.
Durant tot l'any 1999 es van traçar les línies mestres de les funcions que hauria d'assolir el CRES .
La primavera del 2000 el CRES inicia la seva activitat amb la dotació de
recursos humans (un director i dos becaris) i amb la dotació de recursos materials (adquisició de material informàtic i instal -lació als locals de l'IEA a Encamp).
Es fa una presentació púb lica als mitjans de comunicació , i es comunica a les
autoritats el naixement d'aquest centre.
A principi de l'estiu es porta a terme la primera enquesta, d'àmbit nacional ,
per tal d'identificar els referents cultu ral s de la població del país. Aquesta
enquesta, que porta per títol Consum cultural i oci, pretén conèixer quins són els
hàbits cu lturals de la població andorrana. Els resultats estaran disponibles a final
de l'estiu.
Les previsions immediates del CRES són:
- Enquesta a la gent gran .
- Enquesta als turistes , de caràcter general.
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- Enquesta sobre els riscos naturals, per tal d'avaluar la percepció de la
població d'Andorra.
- Enquesta sobre consum general.
De manera regular el CRES difondrà les seves activitats mitjançant l'aparició
d'una revista de caràcter periòdic i estarà a la xarxa a través d'una pàgina web,
actualment en construcció.
Per a la realització de les enquestes i el posterior tractament de les dades,
el CRES ha contractat dos estudiants andorrans de sociologia.

El Centre de Ciències de la Terra (Crecit)
Amb la creació d'aquest nou centre, el Crecit, l'IEA consolidarà i tancarà els
objectius inicials definits l'any 1998.
S'ha encarregat el disseny del Centre a la Universitat de Barcelona, concretament al Dr. Joan Manuel Vilaplana , coneixedor d'Andorra i especialista europeu en temes de riscos naturals.
El comitè director de l'IEA ha aprovat recentment el pla de treball que el
Crecit ha proposat per l'any 2001 i posteriors.
A part del material necessari per iniciar les activitats , que igualment es
desenvoluparan als locals que l'IEA ocupa a Encamp, el Crecit desenvoluparà
els següents projectes:
- Mapa geològic de síntesi.
- Mapa de perillositat sísmica.
- Mapa geomorfològic.
A més, mitjançant la realització de cursos i seminaris, el Crecit aproparà a la
població els resultats dels seus treballs .
Pel proper any 2001 , el Crecit elaborarà una pàgina web i tindrà cura de la
publicació d'una revista periòdica, així com de les monografies i mapes que derivin dels seus treballs ..
Els tres centres, i de manera conjunta, aniran adquirint material bibliogràfic
especialitzat, amb la finalitat de dotar l'IEA d'una biblioteca científica d'ús públic.
Preveiem que a l'inici de l'any 2002 l'IEA hagi consolidat els seus tres centres de
recerca i d'aquesta manera tindrem coneixements més acurats i científics del nostre
país. Coneixerem el suport geològic, la població que hi viu i el medi que l'envolta.
Confiem que aquestes propostes que ara s'estan consolidant siguin d'utilitat
per al desenvolupament d'Andorra.
Jordi Guillamet i Anton
Llicenciat en història i director de l'Institut d'Estudis Andorrans
13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra

183

La formació
continuada
I' empresa privada

a formació continuada ha esdevingut un factor clau per a l'èxit en un entorn
tan competitiu i canviant com l'actual, on la contínua adaptació al mercat
exigei x canvis constants per assolir el desenvolupament i el creixement de
les empreses .
De ser una força més de treball i producció , sota prismes tayloristes, el factor humà ha passat a ser el tret diferenciador de les organitzacions actuals .
En l'era de la gestió del coneixement i la intel·ligència emocional , la formació és una eina estratègica d'èxit en les organitzacions, entre altres coses perquè mitjançant la creació d'un ambient estimulant, emprenedor i capacitador, és
una eina de motivació del personal que obre nous canals de comunicació entre
els individus i els grups, sobre la base de l'eficiència dels processos organitzatius , i millora l'acompliment de les activitats de l'organització, que afavoreix l'adequació professional de les persones a les exigències i requeriments dels llocs
de treball.
Afavoreix el desenvolupament professional de la persona, mitjançant la integració dels interessos individuals amb els objectius corporatius de l'organització,
i acostuma a formar part de la cultura corporativa , marc de referència de totes
les decisions empresarials i element integrador dels recursos humans, a la vegada que actua com a generador del canvi , a partir de la seva acceptació de filosofia com a mitjà per afrontar eficientment l'evolució tecnològica.
Hem de tenir molt clar un concepte bàsic abans de dissenyar qualsevol acció
formativa , que és l'enfocament de la formació continuada no com una despesa,
sinó com una inversió per a la prevenció i solució de problemes
Una bona gestió i una visió clara de la política de l'empresa ens portarà a

L
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ser més competitius en productes i a assolir més fàcilment la demanda esperada . Així mateix la capacitat i l'experiència, juntament amb uns bons coneixements tant en l'àmbit de l'entitat com de la feina a desenvolupar, juntament amb
unes persones motivades, donarà com a resultat eficiència, feina ben feta , el
client ben atès i, per tant, satisfet.
És important la dimensió de les instal·lacions , així com la dotació d'un bon
hard and soft, i el suport en recursos humans i la transparència en els processos que han de mostrar una clara coherència amb la política i el tipus de gestió
de l'entitat.
Una acció formativa aïllada en el temps , tot i que pugui ser eficaç per pal ·liar
alguna mancança concreta de l'organització, no contribueix a sostenir l'evolució
de l'empresa, i a assolir l'objectiu final d'una posició estratègica en el mercat;
així, per tal que tant la formació com el desenvolupament dels recursos humans
siguin una palanca de canvi organitzatiu , haurem de concretar i dotar d'instruments un pla de formació continuada, integral i permanent en el temps, el qual
ha de ser gestionat des d'una àrea de servei de l'organització, que tingui una
posició clau dins l'organigrama.
Podem definir un pla de formació com un conjunt coherent i ordenat
d'accions formatives en un període determinat del temps, encaminat a dotar i
perfeccionar les competències necessàries dels recursos humans de l'organització, amb la finalitat d'aconseguir els objectius estratègics predeterminats . Els
plans de formació continuada es poden classificar en tres tipologies: d'oferta, de
demanda, i basats en processos claus. El seu ordre obeeix a l'evolució que la
gestió de la formació ha tingut a les organitzacions .
Els plans de formació d'oferta són aquells plans de formació configurats per
accions formatives encaminades a enfocaments globals i comuns per a tota la
plantilla, i que no tenen en compte les peculiaritats i necessitats específiques de
cada lloc de treball i/o procés. Parteixen de la premissa que la formació continuada és bona en si mateixa i s'ofereixen indiscriminadament, sense tenir en
compte les necessitats a què han de donar resposta. Tot i que pugui semblar
que aquest sistema enfoca la formació des d'una òptica errònia, és del tot vàli da per a determinades tipologies de formació. Només cal pensar en els idiomes
o bé la formació ofimàtica.
Tanmateix avui dia aquest tipus de formació és més aviat vista com a aportació o benefici social que l'empresa ofereix, que no pas com una eina de desenvolupament en si.
De tota manera, per integrar aquest tipus de formació en un pla continuat és
del tot necessari avaluar prèviament l'adquisició de coneixements per part dels
empleats les possibilitats d'utilització posterior d'aquests coneixements .
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Impartir la formació de manera indiscriminada podria portar a provocar una desmotivació del personal per la creació de falses expectatives de promoció o
d'acompliment, i per tant a constituir l'objectiu contrari al perseguit mitjançant la
realització d'inversions formatives .
El pla de formació de demanda és aquell que parteix de l'avaluació prèvia i
de la definició de les necessitats específiques de cada lloc de treball , com a base
fonamental de qualsevol iniciativa relacionada amb les funcions d'aprenentatge
continuat dins l'empresa. Mitjançant aquest tipus de formació es busca directament la solució a problemes reals detectats en algun lloc de treball o en l'acompliment d'alguna tasca concreta vinculada al lloc de treball , amb l'objectiu
d'aconseguir rendibilitzar la inversió a mitjà termini .
La formació de demanda ben entesa no solament es limita a impartir accions
de major a menor qualitat, sinó que es preocupa per la transparència efectiva
de coneixement, el foment de l'aprenentatge i la millora continuada d'habilitats
en els llocs de treball. La formació de demanda està orientada cap a aquesta
direcció, ja que persegueix per sobre de tot involucrar de manera activa l'empleat en el procés d'adquisició de coneixements.
El mètode de pla de formació sobre la base de processos claus és aquell que
versa en la detecció de les necessitats operatives i posterior correcció dels processos fonamentals i operatius de l'empresa. És un mètode molt més lligat a la
política de millora continuada i a la gestió de la qualitat total (TOM), ja que d'una
manera relativament ràpida no solament ens permet incidir sobre la formació
dels nous procediments sinó que , analitzant els vigents , permet descobrir on es
troben les mancances.
Com a trets diferencials , aquesta metodologia aporta set característiques
bàsiques . La formació interna es pot dissenyar molt més a mida, ja que es concreta molt més en la determinació de necessitats, la rendibilitat de la inversió es
veu a curt termini , i es fan necessaris pocs cursos estàndards . A banda d'això ,
el retorn de la inversió vers la millora contínua es veu molt més ràpidament , ja
que fins i tot es poden establir semàfors en punts crítics del procés.
A més es produeixen interfaces entre àrees, ja que moltes vegades la mancança i la necessitat es troben a cavall de diversos departaments i es promou
el treball en grup, cosa que permet establir diferents nivells de funcionament i
de qualitat (mínim de control i assegurament, de millora, i d'innovació).
La metodologia per a la implantació d'un pla implica analitzar l'estratègia de
la companyia i la política de recursos humans, determinar els objectius a cobrir,
aprovar el pla de formació i fer un seguiment de conjunt.
Qualsevol política de formació continuada ha de perseguir uns resultats
objectius. Aquests poden ser com integrar els empleats recentment incorporats,
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Metodologia per a la implantació d'un pla.

la fl uïdesa en la transmissió de la cultura corporativa, el foment del desenvolupament professional i la com unicació interna, així com potenciar el treball en
equip, millorar la imatge de l'empresa i el rend iment dels empleats, la qual cosa
repercutirà en la motivació , afavoreix la permanència del persona l i influeix en
l'adaptació de les persones als canvis de d'entorn.
La carència d'una veritable i decidida implicació per part de la direcció podria
provocar una falta de suport per part dels comandaments intermedis , per em ulació de l'alta direcció, per col·laborar amb l'àrea de formació i per respectar i
an imar els col·laboradors que assisteixin i participin activament en les accions
formatives , o un retall de la inversió assignada a formació durant el desenvolupament del pla, que podria arribar fins i tot a l'anul·lació total de les accions formatives .
A banda d'això fomentaria la falta d'assistè ncia i motivació dels participants
a causa de l'escassa implicació dels seus re sponsabl es i podria provocar
accions formatives de poc atractiu que no invitin a la participació, per no respondre a les expectatives dels assistents o per massa teòriques i poc aplicables ,
i la falta de consciència en l'empleat que la formació continuada és un valor preeminent de l'o rganització .
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Les solucions d'implantació impliquen la creació d'un comitè de formació ,
permanent o puntual , integrat per representants de l'alta direcció, que permetrà
exercir una constant supervisió per part dels responsables de totes les àrees
implicades , així com una permanent anàlisi del benefici revertit. A més en farà
partícips tots els implicats, donarà una resposta acurada a les veritables necessitats de formació , i proposarà una logística adequada pel que fa a calendaris ,
aules , horaris , etcètera, Per tant s'ha d'incloure la formació i el desenvolupament
professionals com a valors preeminents de la cultura corporativa de l'organització.
En resum , hem de tenir molt clar que la formació continuada no és un fi en
si mateix, és un mitjà per assolir uns determinats objectius que s'han de decidir
quantitativament i mesurar-los . Només d'aquesta manera coneixerem la rendibilitat de la inversió. La formació continuada té un abast determinat. No pot resoldre tots els problemes ni totes les necessitats . Perquè sigui exitosa, impactant i
eficaç, ha d'estar coordinada amb els altres subsistemes de desenvolupament
de recursos humans (selecció , promoció , valoració , desenvolupament, planificació , retribució , successió ... ) ja que no solament prepara els empleats; els ajuda
a millorar les seves competències. El seu camp d'aplicació es molt més ampli , i
fomenta altres aspectes del perfil psicològic i psicosocial de l'empleat. També
ofereix a l'empleat un creixement constant i sostingut de la seva empleabilitat al
mercat laboral.
Finalment, l'èxit d'un pla de formació continuada rau en la combinació de les
tres tipolog ies (d 'oferta, de demanda, sobre la base de processos claus) , tot i
que la primera opció , per si sola, no és suficient.
Jordi Checa i Gutes
Diplomat en relacions laborals i director de recursos
humans i qualitat de Banc Agrícol i Comercial
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La formació
continuada
en el món de les
professions liberals

er un professional liberal d'una professió sanitària, el concepte de formació continuada no pot ser nou ; ja des de la nostra formació universitària
hem après que la nostra professió evoluciona modificant conceptes i
adquirint-ne de nous en enriquir-se del progrés científic i tecnològic. Tots hem
de saber que haurem d'estudiar sempre.
Els mitjans tecnològics actuals han accelerat en progressió geomètrica
aquests enriquiments del coneixement i alhora han facilitat la seva circulació.
Som actualment en una societat que s'anomena la "societat de la informació". És necessari disposar de la informació actualitzada que permet prendre les
decisions adients per tal de desenvolupar la feina en un mitjà canviant a un ritme
vertiginós. Ja no valen els antics esquemes de formar-se i després treballar, sinó
que cal una formació durant tota la vida. Aquest concepte és vigent en les professions anomenades liberals, i encara més en aquelles que deriven de la mateixa ciència i tecnologia , per la ràpida evolució dels coneixements científics i tecnològics. Tanmateix, totes les professions anomenades liberals haurien de tenir
com a base del seu desenvolupament professional un model de formació continuada que garanteixi la seva evolució i la seva competència , i que permeti a
aquell que la desenvolupa una carrera professional.

P

Aillament professional en un país petit
Les condicions geogràfiques, polítiques i socials del nostre país provoquen
un cert aïllament professional i universitari que dificultarà la formació continuada dels nostres professionals. Hi jugaran diversos factors :
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- La distància respecte als centres de formació i a les associacions i col ·lectius professionals on es poden compartir coneixements i experiències.
- L'encara pobra estructura legal o administrativa, en forma de convenis i
acords amb les administracions veïnes , que hi dóna suport.
- El lli gam a la ubicació professional , sovint difícil de flexibilitzar a causa de
la pressió assistencial , l'escassa dotació d'algunes especialitats professionals ,
els marcs legals o reglamentaris existents i les dificultats en les suplències .
Sortosament les noves tecnologies de comunicació estan facilitant la creació
de nous productes de formació continuada no presencials, que constitueixen
elements formatius (cursos , subscripció a publicacions i societats científiques
per lnternet, te leconferència, etcètera) molt valuosos per salvar en part les limi tacions esmentades . Diríem que en aquesta matèria estem encara davant d'un
futur molt ric i esperançador tot i que en les professions liberals sanitàries hi
haurà sempre elements necessaris de contacte amb el pacient o amb la tècnica que no podrà salvar la formació no presencial.

Responsabilitat professional
L'alt grau de responsabilitat que comporten les professions liberals, així com
l'evolució en progressió geomètrica dels coneixements, impliquen que el concepte
de formació continuada estigui lligat de manera absolutament inseparable al mateix
exercici professional , com ho recorden i hi obliguen els diferents codis deontològics
dels col ·legis professionals. Les iniciatives individuals de cada professional , utilitzant sovint les seves relacions personals, iniciades en els àmbits universitaris, hospitalaris, i d'associacions professionals, durant el seu període de formació inicial,
han co nstituït la base de la seva formació continuada. Amb esforços individuals
importants i amb una manca de reconeixement institucional a causa de la carència
d'un marc legal o bé d'una homologació d'aquesta formació sovint molt heterogènia, fet que dificulta per tant les possibilitats d'una carrera professional, entenent
com a carrera la mateixa evolució de la professió i del professional.

Compromís de l'administració
Hi ha de manera innegable una responsabil itat de l'administració, lligada al
fet d'administrar una societat immersa en la informació i en el coneixement, i de
gestionar se rveis en què els actors són professionals liberals, que han d'actuar
amb els nivells de qualitat professional més elevats assolibles , d'acord amb criteris i estàndards d'eficàcia, eficiència i efectivitat, professionals que hauran de
manejar recursos tecnològics onerosos amb la màxima qualificació possible.
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La jove Universitat d'Andorra demostra una sensibilitat especial en aquesta
problemàtica, tal com queda reflectit en l'exposició de motius de la Llei d'universitats , en què s'expressa: "Una bona formació de nivell superior és una condició essencial del progrés tècnic i econòmic" i "a diferència d'èpoques passades , els ensenyaments que impartei x la universitat actual no serveixen únicament per entrar en el mercat laboral sinó que a causa de les ràpides transformacions tècniques i científiques , són necessaris en totes les edats i les professions per posar al dia els coneixements", cosa que demostra la seva vocació en
formació continuada. Amb els seus tres centres universitaris -Escola
d'Infermeria, Escola d'Informàtica i el Centre d'Estudis Virtuals- ofereix una
estructura vàlida, dinàmica, sensible i de futur a la formació continuada.
Però no n'hi ha prou amb la iniciativa de la Universitat d'Andorra. Els polítics
i administradors de la nostra societat, en les seves iniciatives legislatives i reglamentàries que afectin l'exercici de les professions liberals , haurien de mirar cap
al futur i incorporar els criteris i elements necessaris per facilitar la formació continuada . En seria un exemple negatiu la recent aprovació del Reglament
d'estructura i funcionament del centre hospitalari andorrà, en què s'estableixen
exigències pel que fa al cas com és la reacreditac ió dels professionals, però
sense incloure les dificultats en l'homologació de la formació actualment existents i sense demostrar cap sensibilitat a facilitar la mateixa, no considerant els
suggeriments del col·lectiu de facultatius i establint unes característiques de
l'exercici professional que la dificulten . De manera molt avançada aquest reglament estableix el criteri de reacreditació com a exigència de l'administració per
assegurar la formació continuada dels facultatius de l'hospital; és sens dubte la
primera iniciativa en aquest sentit en el nostre país, i probablement estableix un
grau d'exigència difícil de trobar en els països veïns, encara que s'avança indubtablement al futur. Mesures com aquesta, desproveïdes d'elements d'equilibri
com poden ser el fet que en el text reglamentari s'estableixin elements que facilitin la formació continuada , amb el greuge de les dificultats esmentades en
l'homologació i mesura d'aquesta, és a dir, sense posar els instruments adequats, podrien portar una aventura de dubtosos resultats .
Mitjans actuals
Universitat d'Andorra:
• MBA màster universitari en administració i direcció d'empreses . Es tracta
de docència de postgrau i especialització en tècniques i coneixements propis de
gestió i organització d'empreses. Organitzat per les universitats públiques de
Catalunya i la Universitat d'Andorra. http ://www.andorra.ad/uda/mba
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• Escola d'Informàtica d'Andorra:
http://www.eia.ad
• Escola Universitària d'Infermeria:
Creada amb els objectius de formació professional i de formació continuada,
aquesta última enriquint-se des de la incorporació a la Universitat d'Andorra. En
la seva oferta hi trobem seminaris d'una durada de quinze a vint hores que
s'avaluen en forma de crèdits. S'agrupen al voltant d'aspectes sociosanitaris, en
nutrició i en pedagogia.
• Centre Universitari d'Estudis Virtuals d'Andorra :
Model d'ensenyament no presencial basat en un acord de co J.Jaboració amb
la Universitat Oberta de Catalunya. Inclou de manera específica la formació continuada no presencial utilitzant les noves tecnologies de la informació, participant
en un espai telemàtic anomenat Campus Virtual. L'oferta s'agrupa en màsters,
cursos de postgrau , especialitzacions i actualitzacions. Els coneixements adquirits s'avaluen en forma de crèdits. Hi ha oferta per a les professions sanitàries.
(Màster: seguretat i higiene en el treball ; postgrau : atenció sociosanitària; especialització: psicologia aplicada al rendiment esportiu ; actualització : avaluació en
serveis sanitaris .)
http ://www.ev.ad
Societat Andorrana de Ciències-Acadèmia de Ciències Mèdiques d'Andorra:
L'Acadèmia de Ciències Mèdiques d'Andorra (ACMA) neix recentment com a
secció de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) . Es tracta d'una entitat oberta
que agrupa professionals universitaris de les diferents branques de les ciències de
la salut. Entre els seus objectius destaca l'intercanvi de coneixements i la seva
actualització . Disposa d'una valuosa eina, que és el conveni entre la SAC i
l' Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB ;
http://www.acmcb.es) , entitat amb una llarguíssima trajectòria científica i associativa que constitueix una referència en el món de les societats mèdiques del nostre àmbit cultural , i que té una especial sensibi litat per la formació continuada. A
través d'aquesta entitat podem accedir a diversos cursos formatius (formació continuada de la Fundació ACMCB) que tenen el reconeixement Forcem (Fundación
para la Formación Continuada) , a més dels diferents programes de les societats
professionals de les diferents especialitats mèdiques adscrites a I'ACMCB.
La formació continuada de I'ACMCB neix d'un projecte recent (1997) , després de constatar que en aquest camp , tant a Espanya com a Catalunya, s'estaven desenvolupant diverses iniciatives institucionals amb objectius , continguts i
metodologies extraordinàriament heterogenis. En el moment actual els cursos
formatius de I'ACMCB són encara molt limitats .
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Dintre del marc de col ·laboració en matèria de la promoció d'activitats que
puguin contribuir a la producció i transmissió de coneixements , recentment
(maig 2000} la SAC va signar un conveni amb la Universitat d'Andorra que fa
referències concretes a la formació continuada.
La SAC-ACMA està en negociació amb la Fundació Les Heures (que depèn
de la Universitat de Barcelona (http://www.heures.ub.es) , entitat amb una infraestructura notable en formació continuada, per arribar a un conveni de col ·laboració que podrien signar les dues entitats junt amb la Universitat d'Andorra. La
Fundació Les Heures agrupa en aquest moment en fo rma de màsters , postgraus , programes de perfeccionament i seminaris el ventall més ampli de productes de formació continuada dirigits a professionals , a empreses i a institucions.
A part de la formació en cursos siguin o no homologats , hi ha dos elements
formatius bàsics, que s'han de considerar. El primer està constituït per la recerca bibliogràfica contínua en la nostra especialitat, que és la que ens donarà de
manera més directa la informació actualitzada. En aquesta els avenços en
telemàtica han tingut una incidència impensable ; des de la dècada dels vuitanta, en què s'havia de recórrer al paper, és a dir, a la biblioteca, orientats pel
famós lndex médicus , on trobàvem les referències bibliogràfiques i recorríem
posteriorment a les fotocòpies , fins al moment actual , en què lnternet facilita a
través de nombrosos servidors científics la informació en el mateix moment de
la seva publicació. Recordem alguna adreça com la de Medline , que seria l' lndex
médicus virtual actual (http ://www . hea lthgate .com / medI i ne / searchmedline .shtml) , o la de Medscape , un potent servidor d'informació mèdica ordenada i seleccionada (http ://www.medscape.com) , a part de les nombroses publicacions en suport informàtic. El segon correspon als desplaçaments als centres
de formació o d'exercici de la professió, no per rebre un curs programat i homologat, sinó per compartir coneixements a través d'una sessió clínica, de la presentació d'un cas clínic, del contacte humà amb un altre professional , de veure
i palpar una tècnica, etcètera, impossible d'homologar, impossible de mesurar,
sovint facilitat per relacions personals , però quasi sempre molt enriquidor i
necessari . Aquestes relacions es troben en una situació de feblesa en no haverhi acords o convenis entre administracions que les avalin .

Futur
Davant la necessitat d'actualitzar i de traçar les línies d'actuació futures en
formació continuada, s'han de considerar tres aspectes fonamentals .
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- La formació continuada no és un concepte nou , però la ràpida evolució
científica i tecnològica ens hi obliga cada dia més, al mateix temps que ens ofereix instruments ràpids i eficients sobretot en la formació no presencial.
- La societat és més exigent, sobretot en aspectes que comporten l'evidència en la formació dels professionals. No solament s'ha de saber sinó que a més
s'ha de poder demostrar sobre el paper. Com a exemple tindríem el concepte
de reacreditació en el nou reglament de l'hospital.
- A Andorra hi ha unes limitacions ja esmentades que provoquen aïllament
i que dificulten la formació presencial.
Caldrà, per tant , actuar buscant el màxim concert i alhora unir esforços i iniciatives entre: Universitat d'Andorra, associacions professionals o científiques i
administració en general a fi d'obrir els màxims ventalls en formació continuada
i trobar vies dintre el nostre entorn geopolític per homologar i fer mesurable la
formació rebuda. El legislador haurà de considerar que per garantir un bon serve i s'ha de facilitar i dotar dels instruments adients en formació continuada a
aque lls professionals que el realitzen. Cal demanar als nostres polítics de ser
sensibles i d'actuar establint ponts per sobre de les nostres fronteres que permetin circular lliurement als professionals en matèria de formació , ja que aquesta garantirà el progrés tècnic i econòmic del nostre país.
És important que els professionals esmercin esforços en les associacions
com la SAC i I'ACMA o d'altres , perquè és amb aquestes que es poden obrir
nous instruments de formació i optimitzar els existents , i és amb aquestes que
es pot sensibilitzar la societat i els polítics sobre la importància de nodrir d'aire
fresc els seus professionals .
Joan Martínez i Benazet
Metge pneumòleg i coordinador de l'Acadèmia
de Ciències Mèdiques d'Andorra
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La formació
dels funcionaris
El punt de vista de l'usuari

Xavier Llovera i Massana
Com s'ha d'entendre la formació del personal públic des del funcionariat?
La societat, a través de l'Estat, contracta persones per gestionar els interessos
comuns , i aquesta despesa s'ha de fer amb diner públic. D'altra banda, la societat
i les necessitats del ciutadà canvien , i per tant la gestió dels interessos de la comu nitat també han de canviar. És en aquest esperit de canvi continu , de responsabilitat i d'esperit d'adaptació, que cal entendre la formació del personal públic.
El compromís de l'administració amb la formació i el reconeixement són elements essencials per aconseguir que els esforços de millora donin els resultats
que el ciutadà espera. És només a partir de la formació permanent, que podem
aconseguir els resultats de qualitat esperats pel ciutadà. La mesura del nostre
país i l'absència d'una escola d'administració pública fan que no sigui fàcil assegurar una formació permanent del funcionariat , per la qual cosa quasi sempre
cal contractar serveis fora de l'organització . Som una administració reduïda, però amb nombroses funcions . Sovint una mateixa persona fa funcions que en una
administració més gran impliquen tota una estructura complexa. Aquesta és una
peculiaritat del nostre país, i cal suposar que també ho és d'altres, però en tot
cas no és cap avantatge. Hi ha, però , nombroses funcions que es repeteixen ,
dins de la mateixa administració central , o fins i tot amb els comuns. En aquest
sentit, cal cercar una col-laboració important entre les institucions a l'hora de modernitzar tots els seus òrgans . És important que en un moment en que s'està a
punt d'aprovar una nova llei qualificada de la funció pública, que dóna obligacions a totes les administracions públiques a fer canvis , aqu estes es posin d'acord, i entre altres coses poden portar plans de formació conjunts o, si més no ,
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coordinats. Si una escola de funció pública permanent és inviable, caldria, com
a mínim , estudiar la possibilitat que fos temporal.
Un altre punt que cal tenir en compte a l'hora d'iniciar una política d'RRHH
en les administracions (en què la formació té un paper important) és la representació del funcionariat i la incidència de les seves polítiques d'RRHH en la política laboral nacional. És evident que una bona política laboral en l'administració ,
a mitjà i llarg termini , acaba influint, no tan so ls en el tarannà laboral general , si nó també la normativa laboral comuna.
Finalment, cal comptar amb la implicació dels funcionaris en tot aquest procés de canvi , i en què cal aplicar canvis en la cultura administrativa, per tal que
els processos de formació , especialment els obligatoris, siguin acceptats i assumits positivament.

Quins són els punts clau per entendre que l'Estat ha de comptar amb
uns recursos econòmics i una estructura suficients per formar el seu personal?
En primer lloc hem de comptar amb el mateix concepte de societat canviant ,
que implica una necessitat d'adaptació de l'administració a les necessitats dels
ciutadans en cada moment.
En segon ll oc, i pel que fa al moment històric present, el concepte de necessitat que té l'administració andorrana de modernització. En aquest sentit, hem de
passar de l'Estat del procediment a l'Estat de la responsabilitat. Però per això, cal
d'entrada resoldre els procediments, que en molts casos no són els adequats a
causa d'una manca de protocols. Cal complir el dret del ciutadà a la transparència. L'Estat que ha de garantir aquest dret constitucional , i per tant ha de formar
el seu personal , amb procediments adequats i una bona informació . Per tal d'arribar al nivell de modernització necessari i igual que ha passat en altres administracions i fins i tot en moltes empreses privades, l'organització ha fet un esforç
per millorar la tecnologia , però sobretot s'ha d'aconseguir la implicació dels funcionaris en tot el procés. Cal reconèixer que en aquest sentit s'ha avançat considerablement, i s'està treballant en una gestió provisional de personal i ocupacions
i en la implicació del personal de direcció en la definició i l'execució dels objectius. Cal , també , oferir carreres individuals atractives , amb una promoció interna.
Són també molt importants les estratègies viables per a la implantació d'aquest canvi permanent, que obligarà a preparar programes de formació, encami nats a millorar qualitativament, reformar la gestió, implantar noves normatives,
implantar una cultura dinàmica; en defin itiva, a avaluar contínuament objectius,
estratègies , acompliment i formaci ó.
198

Unive rsitat Catalana d'Estiu 2000

Si ens preguntem quins són els factors clau per arribar a l'èxit, veurem que els
canvis s'hauran d'aconseguir amb un lideratge polític fort, que s'impliqui i convenci d'aquesta necessitat i que doni suport a una bona estructura amb recursos . En
aquest sentit, la creació d'una unitat central (SGT de l'FP i RRHH) per dirigir, impulsar i coordinar el procés de modernització administrativa és molt important, i
dins d'aquesta estructura, el Servei de Formació haurà de ser una eina clau. Creiem , però, que caldrà la implantació d'unitats de canvi en tots els departaments ,
que impulsin més internament el canvi , i les necessitats reals de formació. Això
pot ajudar a la planificació i a tenir una bona estratègia de formació dels RRHH .

Quins aspectes són claus per programar la formació de l'administració
andorrana?
Seria agosarat que des d'una associació sindical , amb pocs anys d'experiència , i on el tema de la formació , tot i estar entre els prioritaris, no és l'únic,
intentéssim planificar la formació de l'administració. Hi ha, però, algunes apreciacions, de les quals hem parlat abans , que impliquen l'execució de formacions
prioritàries.
En aquest sentit, la normalització i homogeneïtzació dels processos haurà
d'instaurar en primer lloc uns protocols i en segon lloc unes formacions clarament administratives . Sovint dins d'un mateix departament no hi ha uns protocols definitius d'actuació, ni uns arxius sistematitzats on cercar la documentació.
Això ha provocat un important caos documental i unes apreciacions caòtiques
del sistema per part del ciutadà.
La tendència actual de treballar per projectes , i per tant el treball en equip i
la responsabilitat per tasques, portarà noves formacions , algunes de les quals ja
s'han iniciat entre el cos de directors i comandaments. És evident que el dia a
dia de la majoria de directors i comandaments no permetrà trametre amb totes
les garanties aquestes tècniques i mètodes a tots els seus subordinats, i caldrà
impulsar noves formacions a altres àmbits de l'administració.
L'orientació a l'usuari és cada cop més important dins de la relació que hi ha
entre l'administració i el ciutadà. S'han iniciat algunes experiències formatives a
Tràmits , que s'hauran d'intensificar a tots aquells serveis que d'una manera o
d'una altra han de tenir tracte amb el ciutadà.
L'entorn canviat, la conjuntura global i les NTCI estan obligant des de fa anys
a la formació en tecnologia de la informació. No cal allargar explicacions sobre
una evidència que ha obligat les institucions públiques i l'empresa privada a posar-se al dia de manera contínua sobre aquests temes. En tot cas no serà ni des
de la nostra administració, ni des de les empreses que hi ha al país on es fixa13a Diada andorrana a la UCE: Formació i ensenyament a Andorra
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ran els límits tecnològi cs o els límits del canvi. Qui no estigui a la xarxa , sembla
que deixarà d'existir. Aquesta és una gran preocupació per a bona part dels funcionaris, que veuen que es reduirà part dels valors humans que encara té una
administració petita com la nostra.
La formaci ó directiva i dels comandame nts ha de tenir un paper defin itiu en
el canvi . En certa manera directors i comandaments executen les eines del canvi, i per tant són els primers que han de canviar. La seva formació és per tant
clau , i ja s'ha iniciat. Aquesta ha d'incloure tècniques i mètodes organitzatius i
de reflexió: lideratge i suport a l'organització, planificació estratègica, acompliment i control de qualitat i reflexions sobre l'entorn del país i la globalització.
Finalment, les formacions especialitzades i tècniques, que s'han de preveu re des dels diferents departaments , és un altre tipus de formació , que ja s'està
implantant des de fa molts anys . Tenen un valor important, pels diferents tècnics
que hi participen, però seria interessant que avaluéssim quins han estat els resultats . A partir d'ara, haurà de ser tan important pel lloc de treball com per la
persona que l'ocupa.

Quina és la visió que té el funcionari sobre la formació durant els
darrers anys?
En aquests darrers anys hi ha hagut nombroses formacions i s'han viscut
canvis normatius. S'ha creat una estructura que ha de vetllar per tal que la formació sigui racional i se l'ha dotat d'uns recursos. Cal reconèixer que hi ha una
apreciació desigual per part del funcionariat sobre aquesta nova estructura, i es
desconeixen els estudis de necessitats que s'estan fent. Tampoc no hi ha una
apreciació de la magnitud de les formacions que s'han fet en els darrers anys (i
que segons sembla són moltes) ; resumint, no hi ha la sensació d'haver entrat
en la formació co ntínua. Hem de reconèixer, però, que aquesta nova estructura
encara té poc rodatge , i per ara ens ob li ga a donar-hi un temps de confiança, i
esperar que aquestes noves polítiques de formació no quedin en l'oblit. Personalment penso que hi ha grans possibilitats que millorin les coses , però penso
també que fa quatre anys que estem implicats en una vo luntat de canvi, i ara ja
comencem a necessitar veure modificacions que vagin més enllà d'un augment
o d'una congelació salarial , o la pertinència a un grup funcional ; volem entrar en
les polítiques de form ació continuada, vo lem servir el ciutadà com es mereix, teni nt les eines necessàries!
Xavier Llovera i Massana
Postgraduat en funció pública, llicenciat en lletres i president de
l'Associació de Personal Adscrit a l'Administració general
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Fi de
l'ensenyament,
descobrim
l'educació

e

omençaré la meva ponència parlant de l'evoluci ó educativa en el nostre
país. De ben segur que molts de vostès en són coneixedors, però crec
que no serà negatiu recordar els nostres orígens , motiu evident de la
nostra identitat i font en la presa de decisions en la gestió pública.
El segle XIX , eren els Comuns de cada parròquia els que s'encarregaven de
l'ensenyament dels infants. Cada Comú tenia un local per a l'escola i contractava el personal corresponent. Igualment, el vicari de la parròquia educava el s
nens . A partir del 1883, a més del vicari o del mestre contractat pel Comú , s'instaura a Andorra un nou tipus d'ensenyament, les escoles congregacionals : els
col ·legis de la congregació Sagrada Família se situen a Andorra la Vella, l'any
1883, i a Sant Julià de Lòria , el 1887.
El 1900, els serveis del copríncep francès , veient l'amplitud que anaven
adquirint els ensenyaments existents, van creure convenient introduir l'ensenyament francès a Andorra . Les primeres escoles franceses s'obren a Andorra la
Vella i Sant Julià de Lòria i, uns mesos més tard , a Encamp . L'organització de
les escoles i de l'ensenyament variava molt d'un poble a un altre .
El bisbe Guitart, copríncep episcopal d'Andorra , conscient de la importància
que podien anar aconseguint les escoles franceses , i per tal de contrarestar
l'acció d'aquests mestres a l'interior del país, demana el 1930 al ministre d'Estat
espanyol a Madrid la creació d'escoles espanyoles per al Principat.
Les escoles espanyoles comencen la seva tasca el 1930, després que el
ministre d'Afers Estrangers d'Espanya comuniqués al bisbe d'Urgell i copríncep
d'Andorra que li havia estat concedida una subvenció de 6.000 pessetes per a
la remuneració de dos mestres espanyols al Principat.
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Més enllà de l'aspecte escolar, aquests fets posen de relleu l'equilibri polític
al qual sempre ha estat sotmesa Andorra. Al llarg de la nostra història, els dos
coprínceps han procurat mantenir la influència francesa i espanyola de qualsevol acció mitjançant una altra. Accions que a la pràctica s'han traduït gairebé
sempre en un equilibri polític al si del Principat, equilibri que ha contribuït certament a salvaguardar la independència d'Andorra a través dels anys.
Progressivament, en les dècades posteriors , es van anar ampliant tant els
nivells educatius com els centres descrits . Per exemple , l'any 1956, l'ensenyament francès va iniciar el cicle secundari , el 1962 ho va fer l'ensenyament
espanyol i el col -legi Sant Ermengol té cura de l'ensenyament secundari superior
a partir del 1966, i és la congregació salesiana l'escollida per portar-ne la direcció. L'any 1968 neix l'Institut Janer, que és fruit de la construcció d'un nou edifici provinent de les escoles de la Sagrada Família d'Andorra la Vella. Actualment ,
el col-legi Sant Ermengol està regulat per conveni amb el Consell General.
El sistema educatiu andorrà comença a veure la llum a la dècada dels seixanta ; concretament el 1962, es posen en marxa algunes activitats de formació
dirigides a persones adultes interessades en l'aprenentatge de la llengua catalana i de la història, geografia i institucions d'Andorra . El 1972, s'aprova la nota
informe sobre l'andorranització i s'inicien les classes de llengua catalana i història , geografia i institucions d'Andorra als sistemes educatius francès i espanyol.
Deu anys més tard , el 1982, el Govern d'Andorra promou la creació de l'Escola
Andorrana com a eix vertebrador de l'educació a Andorra i amb la finalitat d'enriquir els elements culturals específics de la societat andorrana.
Progressivament, el sistema educatiu andorrà va ampliant els seus nivells
educatius i va diversificant l'oferta educativa tot adaptant-se a les necessitats
socials i laborals del país. D'aquesta manera, en els anys 1970, va crear-se
l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. El 1988, es creen dos centres de formació universitària: l'Escola Universitària d'Infermeria i l'Escola
d'Informàtica d'Andorra, i el 1995 nei x l'Escola de Formació de Professions
Esportives i de Muntanya. El 1996, el Govern d'Andorra crea el Centre de formació d'aprenents , el Centre d'educació bàsica d'adults i s'aprova la Lle i
d'Universitats , i el 2000 s'aprova el Decret de graduat en segona ensenyança
per a candidats lliures de més de 16 anys. En aquest mateix any es constitueix
una escola privada sota la tutela del sistema educatiu espanyol com a expressió del principi de llibertat d'ensenyament i de llibertat de creació de centres
docents, en funció de la lliure iniciativa.
Actualment , coexisteixen al Principat, d'una manera harmoniosa , els tres sistemes educatius , que són públics i gratuïts , excepte una escola privada que
segueix el sistema educatiu espanyol.
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Les famílies poden escollir lliurement el sistema en què volen escolaritzar els
seus fills:
1. En el sistema educatiu andorrà , que depèn exclusivament del Govern
d'Andorra.
2. En el sistema educatiu espanyol, que depèn del ministeri d'Educació
espanyol i que engloba les escoles espanyoles , les congregacionals i l'escola
privada.
3. En les escoles franceses , que depenen del ministeri d'Educació francès.
Totes les escoles formen part de l'estructura educativa andorrana que a
l'empara de la Llei Qualificada d' Educac ió de l'any 1993 i de la Llei de
l'Ordenament del sistema educatiu andorrà de l'any 1994, i amb la signatura de
diversos convenis internacionals , regulen el marc general de l'educació a
Andorra.
Tota aquesta reflexió em serveix per agrair el treball que han desenvolupat i
desenvolupen tots els directors i el personal del ministeri , el personal dels cen tres escolars (ensenyants, personal no docent, administratius, etcètera) de tots
els sistemes educatius i els polítics, que al llarg del temps i ara contribueixen a
fer possible que el món de l'ensenyament en el nostre país sigui un món respectat i estimat per tots els ciutadans.
La relació entre els sistemes educatius és un exemple clar de tolerància i
intercanvi, un intercanvi que ha d'abastar móns com l'esport, les activitats culturals, socials, professionals ... humanes . Aquest fet possibilita un intercanvi ric i
profitós entre els alumnes, els professors i els pares, i això és altament positiu.
Educació a casa nostra és sinònim d'obertura a l'exterior, convivència amb
diferents cultures i sobretot cohesió social. També hem de treballar perquè
cadascun dels sistemes assoleixi el nivell de qualitat òptim per al bé de tots .
Sempre a casa nostra s'ha caminat envers la pluralitat educativa, pública i
gratuïta, amb igualtat d'oportunitats per a tothom . L'educació no és un lloc de
classes socials ni de diferències econòmiques sinó un mitjà al servei d'un desenvolupament humà més autèntic i més harmoniós.
Des del Govern i jo personalment volem fer realitat la proclamació constitucional del dret a l'educació com un dret fonamental.
Avui és un d'aquells dies que em sento personalment satisfet, perquè la
XXXII Universitat Catalana d'Estiu ha inclòs dins del seu programa el tema
Formació i ensenyament a Andorra. I diferents experts de casa nostra i membres de l'equip ministerial han pogut exposar el seu treball i fins i tot les seves
inquietuds .
Penso que en el segle XXI hi ha molts sectors socials que pràcticament no
tenen veu perquè només la poden expressar amb tanta feblesa o amb tanta
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prudència que ni se 'ls sent. Crec que és davant aquests casos quan els polítics
demostrem saber o no saber estar a l'altura de les nostres responsabilitats i obligacions. Perquè saber escoltar pot resultar difícil , però és una part destacada
de la nostra feina .
Francis Fukuyama, en el seu últim assaig , La gran ruptura , assenyala que
hem de formar l'individu perquè sigui capaç d'establir relacions eficaces , solidàries , constructives i de qualitat amb els altres . I aquestes relacions s'han de
basar en el coneixement i el respecte d'un mateix i de l'altre , en la pèrdua de la
por i en l'ampliació dels cercles de relació , respectant les preferències indivi duals , i en el desenvolupament del sentit de la reciprocitat i dels valors socials .
"Tu ets important, l'altre també i us necessiteu" és el meu missatge . Com més
desenvolupada està la perspectiva social i la capacitat d'autoregulació dels individus que conformen una comunitat, més forta és aquesta comunitat, més segura de si mateixa i més oberta als problemes dels altres . Afirmo que és en aquesta formació on resideix realment la definició d'educar.
Vull que sapigueu que no comparteixo els criteris morals catastrofistes amb
què molts jutgen els problemes actuals de l'educació: que si els pares renuncien
a educar els seus fills , que si els joves passen de tot i no arriben enlloc, que si
els mestres han perdut la seva vocació i autoritat i que anem més malament que
mai . Això em recorda aquella vella teoria que qualsevol temps passat va ser
millor, i no és veritat.
Com diu el professor titular de sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona Salvador Cardús , el que cal fer és desfer els problemes i no atorgar
a l'educació les causes de tots els nostres mals i de passada fer-la responsable
de tot allò que no funciona en la nostra societat. Cal tractar sense embuts tots
els malentesos i, al meu entendre , cal centrar el discurs a casa nostra en els
apartats següents:
• Els que no volen reconèixer que l'escola, a més de les seves funcions educatives , també resol alguns problemes pràctics de la vida quotidiana actual.
• L'existència d'ambigüitat amb referència al futur professional dels alumnes;
d'una banda es parla de la formació integral que ha de proporcionar l'escola i,
de l'altra, es té obsessió que els nostres fills acabin sent professionals d'èxit.
Afirmo que tal com és de divers i canviant el món del treball avui , l'escola no pot
orientar professionalment els seus alumnes en una direcció concreta; cal preparar-los des del punt de vista que siguin oberts a interessos professionals molt
amplis i sota el concepte de la qualitat.
• És convenient i necessari revisar els lligams entre l'escola i la formaci ó professional , en el sentit de fer participar molt més en el disseny dels plans d'estudis els gremis professionals o la Cambra de comerç , però des de l'inici formatiu
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i no a partir d'un temps determinat. Aquest és un objectiu prioritari des de la
meva arribada al ministeri .
• Cal que el món educatiu transmeti esperança en el futur, cal encoratjar els
nostres alumnes a pensar en el futur. I això s'ha de fer amb tres ingredients:
amb realisme, amb sentit de responsabilitat i amb esperança.
• El mercat laboral està canviant i cada un dels nostres joves ha d'estar ben
preparat. L'aprenentatge al llarg de la vida esdevé un element importantíssim a
tenir en compte, per a ells, però també per a tots nosaltres. La formació ha de
ser continuada, permanent, els nostres coneixements han de ser posats al dia,
com a única garantia de no quedar al marge de les innovacions que ja s'estan
imposant a gran velocitat i també per no perdre cap oportunitat de progrés , perquè progrés és preparar-se per demà mitjançant un procés educatiu que s'adquireix mitjançant la formació.
Penso que és imprescindible fomentar des de les nostres competències que :
• Educar és invitar a substituir la quantitat d'experiències per la qualitat de
les relacions.
• Educar és abandonar l'excés i el desig il·limitat per una serena sobrietat en
les formes de vida.
• Educar és canviar el desig de benestar material pel desig de més dignitat
personal.
Aquests són els fonaments de la meva gestió pública al capdavant del ministeri d'Educació, Joventut i Esports; és un projecte polític que té l'interès de construir un país d'una manera conjunta i en què tothom podem participar.
Crec que l'escola com a projecte durarà, ja que ningú no ha inventat cap
manera millor d'introduir els joves en el món de l'aprenentatge ; en cap moment
no he deixat de pensar que molts dels problemes socials més greus i difícils
podrien millorar si sabem com educar i no solament ensenyar els petits o joves,
sota els tres paràmetres enunciats.
Ja sé que l'educació no és el mateix que anar a l'escola, i que , de fet, solament una part de tota la nostra educació la rebem a l'escola .
Els records de la nostra educació dins l'àmbit familiar (tant com a fill , germà,
espòs, pare ... ) han de servir-nos de referència. L'educació s'aconsegueix, dia a
dia , dedicant-hi il ·lusió, compromís i temps.
Deixeu-me presentar-vos l'estadística global de l'evolució del nombre d'alumnes per sistema d'ensenyament i per curs escolar (1995-1996 a 1999-2000):
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Sistema 1995-1996
Andorrà
1.481
Espanyol
3.860
3.579
Francès
Total

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

1.710
3.790

1.803
3.723

3.626
9.126

3.665
9 . 19~

1.896
3.652
3.596
9.144

2.070
3.519
3.591
9.180

8.920

Per transmetre una veritat amb majúscules , cal planificar en l'edificació dels
diferents centres educatius del país . Al meu entendre, sota d'aquest programa,
cal que cada parròquia disposi del seu centre d'educació primària .
Efectius de l' Escola Andorrana curs 1999-2000
Matern al

Primera ensenyança

105

141

Canillo

31

23

Pas de la Casa

41

16

170

296

Andorra la Ve lla

144

215

La Massana

101

120

81

125

Encamp

Escaldes-Engord any

Sant Julià de Lòria

Segon a ensenyança

Santa Coloma

Batxillerat

337
89

Total

673

936

337

89

Al país és necessari que existeixin tres centres de secundària: el de la Vall
Central (Santa Coloma) , el del Valira del Nord (Encamp) i el del Valira d'Orient
(Ordino) . Per últim , el centre de batxillerat de la Margineda. D'altra banda, cal que
dins del món de l'educació no reglada la formació professional disposi d'un centre propi , amb la seva identitat i on pugui desenvolupar els seu s plans d'estudi.

En formació professional
1995-1996

1996-1997

1997- 1998

7

21

21

81

81

49

51

1998 -1 999

1999 - 2000

An dorrà
Centre de
formació d'aprenents
Informàtica

68

o

Espanyo l

71

35

10

18

Francès

97

92

101

110

137

236

208

189

190

232

Total

2 06
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Una realitat ha estat que la construcció dels equipaments educatius no ha
anat paral ·lela amb l'increment del nombre dels alumnes; ha estat més lenta i
descompensada. Aquest Govern treballa per resoldre el dèficit d'infraestructures
i equipaments escolars existents, i puc avan çar-vos que hem assolit acords amb
particulars i amb els Comuns que fan possible planificar o executar obres a les
escoles primàries de la Massana, Ordino i Canillo ; inaugurarem el mes de
setembre l'Escola Andorrana de primària d'Encamp i avancen les obres de
l'escola de batxillerat de la Margineda.
Enguany i dins d 'aquest esperit , començaran les obres del Centre
Universitari de Sant Julià de Lòria, centre i espai de referència per als joves que
cursin la seva formació universitària dins del país. Avui , estadísticament parlant,
són uns 200 alumnes, els que cursen estudis virtuals , informàtics o d'infermeria,
però en total dins de la Universitat d'Andorra es mouen aproximadament uns
500 alumnes, ja que s'ofereixen diverses fo rmacions continuades i postgraus.
Nombre d'estudiants universitaris per països d'estudi

País
Altres
Al emanya
Ando rra
Bèlgica

Nombre

76

2
444
2

Canadà
Espanya
Estats Units
França

48 1

1

220

Gran Bretanya

2

Portugal

2

Suïssa
Total

1.232

La coexistència dels tres sistemes educatius i els convenis educatius signats
amb els països veïns són un tresor de tanta importància que cal mantenir-los i
defensar-los amb totes les nostres forces i imaginació. Evidentment, també les
nostres inquietuds i programes han de ser oberts a tot el món : vivim en un procés de globalització.
Si els nostres joves tenen qualitats , aquestes han de tenir oberts els camins
perquè assoleixin la millor de les seves formacions , allà on sigui, a França, a
Espanya, a qualsevol universitat europea. Les distàncies són cada dia més cur13 a Diada andorrana a la UCE: Forma ció i ensenyament a Andorra
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tes i han de ser inexistents quan parlem d'educació. Conjuntament amb el ministeri de Relacions Exteriors s'ha creat un programa interministerial d'estudis i
d'intercanvis amb Amèrica del Nord (programa Polibius) amb la finalitat d'afavorir la formació dels nostres ciutadans en aquella zona geogràfica i de potenciar
el coneixement mutu de les joves generacions respectives , en un total de deu
beques. Les àrees d'acció del programa són els territoris dels Estats Units
d'Amèrica , del Canadà, i de Mèxic, i els centres concernits per aquest programa, són:
Universitat de Western Ontario , Canadà.
Totes les universitats de la província del Quebec, Canadà.
Universitat de Califòrnia Los Angeles , Estats Units d'Amèrica .
Universitat de New Mexica, Estats Units d'Amèrica .
The Virtual College de la New York University, Estats Units d'Amèrica.
Colegio de México, Mèxic DF, Mèxic
Fruit de l'acord , i per al curs 2000-2001 , dos joves del nostre país disposaran d'una beca FULBRIGTH per cursar estudis de postgrau . Aquest ajut està
considerat com un dels més prestigiosos dins del món acadèmic internacional.
El futur d'Andorra compo rta continuar considerant l'educació com una prioritat , com una eina de cohesió social i cívica , ja que la salut d'un país es veu en
la formació i la qualitat de vida dels seus ciutadans.
En conseqüència , continuarem mantenint les mateixes oportunitats d'accés
a un ensenyament gratuït i públic de qualitat, sense que això exclogui en absolut iniciatives educatives privades amb criteris i paràmetres de qualitat.
Espero haver-vos sabut agrair la feina feta i haver-vos encomanat a tots la
meva il -lusió per continuar treballant per avui i per al futur de l'educació, i us
recordo que educar és sempre ensenyar, i que l'ensenyament no sempre educa.
Pere Cervós i Cardona
Arquitecte i ministre d'Educació, Joventut i Esports
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Cloenda
n finalitzar les anteriors diades a Prada sempre hem pogut concloure
dient: n'hem après molt. Enguany, a més, fins i tot hem vist què podem
aprendre i com haurem de seguir aprenent després de l'ensenyament
obligatori . El conjunt de les ponències ha resultat una eina de treball que de ben
segur serà útil per als estudiants petits i grans , ensenyants i pares , i amb projecció exterior amb vista al futur. Les 34 intervencions que s'han produït al llarg
del debat al matí i a la tarda són una bona mostra de l'interès que desperta
aquest tema.
Abans d'acabar la jornada, però, voldria ag rair la rapidesa a presentar els
textos per endavant per part dels ponents , cosa que ens permet arribar a Prada
amb els deures fets i donar celeritat a la publicació que en resulta. I així mateix,
l'esforç que representa venir a Prada en ple mes d'agost fet pels ponents que
han hagut de modificar les vacances per poder ser-hi presents , i als que no han
pogut assistir-hi però que han lliurat els treballs per poder-los comentar.
Vagi també el nostre sincer agraïment a les entitats i estaments que permeten la realització d'aquesta ja tradicional Diada andorrana: Banc Agrícol i
Comercial d'Andorra , patrocinador de la jornada per setena vegada , i el ministeri de Turisme i Cultura, l'ajut del qual ens permetrà la publicació de tots els textos íntegres abans de final d'any.
D'altra banda també agraeixo en nom de la UCE al ministeri d'Educació ,
Joventut i Esports l'aportació directa que realitza per al funcionament general
dels cursos. Cal destacar que enguany aquesta col·laboració d'Andorra ha cristal·litzat per primer cop en la intervenció d'un professor, Domènec Bascompte ,
per impartir la part Andorra avui en dues hores lectives dins l'àrea de formació
cultural , que ha beneficiat sis dels alumnes amb les certificacions corresponents
per a crèdits de lliure elecció als cursos universitaris.
També volem agrair a Jordi Robert i Ribes , soci de la SAC resident a

E
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Sydney, que ens hagi ajudat a difondre la tretzena Diada andorrana a la xarxa
mitjançant la pàgina www.andorraweb.com , on va aparèixer a la portada un
breu resum amb la referència al programa complet uns dies abans, i posteriorment també en una altra portada amb unes breus conclusions aportades pel
també soci Jordi Pasques i Canut, bon cone ixedor de les diades a Prada.
A fi i efecte que els estudiants d'Andorra puguin treure profit dels ensenyaments de la UCE i també de l'oferta lúdica i de convivència que representen
aquests deu dies d'universitat, ja comencem a convocar els ajuts per a la inscripció de l'any vinent per a totes aquelles persones interessades a assistir-hi , ja
siguin estudiants universitaris (que es beneficien , a més , de la convalidació de
crèdits) , estudiants joves de 15 a 17 anys , o qualsevol persona que vulgu i
aprendre més sobre algun dels temes proposats , encara que no es faci l'estada
completa. No us ho deixeu perdre; és una experiència única i des d'ara podeu
començar a comptar-hi .
Finalment agraïm el suport del públic, que amb la seva presència i les seves
intervencions ens dóna l'empenta que ens cal per continuar aquesta participació
a la UCE , i als mitjans de comunicació que , amb els seus reportatges, donen el
ressò desitjat al desenvolupament de la Diada.
I us convoquem des d'ara mateix a la catorzena Diada Andorrana , l'any
2001 , en què tenim previst tractar del tema Andorra i la integració a la Unió
Europea .
Àngels Mach i Buch
Secretària general de la SAC

210

Un iversitat Catalana d 'Estiu 2000

Participants

13a Diada andorrana a la UCE: Formaci ó i ensenyament a Andorra

211

Llista de participants a la tretzena Diada Andorrana a la UCE de Prada de
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Informàtic
Gestora ad ministrativa
Periodista Di ari d'Andorra
Fotògraf Di ari d'Andorra
Mestre
Educadora
Mestre
Professor unive rsitari

Andorra la Vella
Cani llo
Cani llo
Ando rra
Mataró
Santa Co loma
Andorra
Ordino
Andorra la Vel la
Andorra la Vell a
And orra la Vell a
Can illo
Can illo
Can illo
Andorra
L'Aldosa de la Massana
Andorra
Alacant
Cani llo
Prada de Conflent
Barcelona
And orra la Vella
Ordino
Escaldes- Engordany
Andorra la Vella
Andorra la Vell a
La Massana
Ordino
Andorra
Escaldes- Engordany
Fontaneda
L'Aldosa de la Massana
Andorra
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Programa
13a DIADA ANDORHANA A LA UCE
XXX!! OOidó de la UrrkE!r):)Út Cstal!lf)i:\ d'E.~t:u

Praoa 00 Çcmfl ~m ··· Cal<1!uny;l. Nord

Tema : Formació f ensenyam ent a ArJdorTB
Dissabte 19 d'agost del2000,
al Uceu Renouvier (era. Oe Catllà)
Mati,dt'9.30a13h
• PrH~ntaeió
•l'ens~nyammlaAndorr~

~~

llasn:ls 1 Ñ'!."fl)' , r.~ic'~'I:X~

>J'fri;~JJ(:kl

riell Mini~1 &ri !!'€::kx;<ICIÓ, .~.w11r~ut r E:o/Cfl~

• l't:n5&1'ly~m&OtCQOII!SSÍ011lii. Dt<lseglt-XIXal~w.¡¡!eKXI

CI!S3r Gate~a i t!l'ti<ar::lo.liicenti81 t111 !i:o.wil,~: ~t>'~~~: r:a¡.1 rl"t>~'!l..~:~ del C.d i(~~· .Wl€1

• L 'en~ny.anumtlr.lncè-s a Alltlona
r~1~H~~fif:',,)::r frm\Ch.'l .a .t..n-:tt~rrc
• L'oMMyamenlesp;:m}'olò!Andorrs
Ar.roo.i Ucla~te• i &l:•lbe;;_ me'>'~re r •.W~rr.- .~~~o tf.::t..~ ,,,,;.><~r>YÇI<l :l'.Ar~o:!{l(:& ~~\<e:~,

J®fl·A.I.:Iin T<:qut>e. <~Wé!l~ oe rnathol" ;a~i:.¡lsfl..~ r Çt~;"')~' rJ~:

....

·- -~ -P:r~arne.s I u.rv~~ Q.' IU!Ucfl;e;lò c$pedatiWdaa. An.d.orr.a.. El.mwe:t.dJSfe.s~a.M!!tll~~U.
0\tuiÍ<lii ·S;,ri¡{;- Arw'Y. tlll~':èioóàntirflclot{l _<)~<l•d 00 l'l::.$-:.01~ N·:-ttra S~flyo~il de il:l.l~il~eil

•l'e-s(;O!aRmioJ'l'ltt1!'1
Ter~a Caillll J Vi lil, llkllflciad~t (!ll

f:lck:gi,, <lfl9111SII I c-~ta!>l~a i ,j\:OCf.o:-z g:.nemJde (E!;o;~ ~rlo.l!!ll''<l

•LsreCl!tc-a

,lo.l;tt i:l;.:~l:i rr~r ¡ .4s.ttl:~. li!;n::r:ial ~n.i:í~:M:l. i rl:rl)C!(:r tiS !1:~:.\i:¡.l! ,f~s!"ili~ J>.n:krril
•L4h:rmuu;lò co.mlml<t::l$1l'tmpreuprlv$clll.
~~~t (;11¡~ i~n"i>%, êír.lCmM <lri tll~l(,$l~bor<:ll!; i t'!l:~rY&Jffi(l!J¡@S -~11-""':""-»r1S I q:;;t'b! i"l!lBa.-.c,\>;¡ñcotiCc~rercll.d

• latormaeió d'&duU"
Joo n As.m<Jt1 MliN~ 1Ar<l<tl, U!~ttl'.ci.~t i>(l !ibklQI;< C.Th,lan.l : d:ft!Ct.:.f :!el S.;l\'e! tle lil !crmil.:;i.;. tfooulB
•l"escolilprlvsdll

Fatima V3!l!ro i .il.~~~ltl.

llict~~>e~rJ.~

"'"' hi<Jk¡¡p~

lli~1Mil:.<t

i dir(l(:tCrll ,""!<) t·f:r..cl"lla di:ts ¡;;11ncut

•

r As~:x:\a:c;6 ée 1)$$:-ool a~ ~J ;t r;wr.t'-iSJ:!"i!it~:, ;:¡;c¡l).:fW

•Ltosartspll!stiql:U
,,.~;¡crk"l

•Pmiitè¡~tuju<::(ftivr\

tm.e<:ya:'lÇ<I ::la

F<311!" (.;¡¡~'C» i C3fd~a,

.3t-~u:t~-ctè ! r:-:llli-s<ro .C'f:"OOcoc:i(J, JcJ;I):-:lu; ¡ Es-:-t>.1S
· C~uda

• l.ltfiJtm;¡ciÓ~Jt:&dUUdr.ti&Spot"tli.IS

Pll!eFrJI.Ii&.",iH:)m(:("!!IS. ~IC.enciat

l.;or!il!R>ÍÓ èurrt~nnild2 w.l-&1 Ji!Òfi dit~~~ pr4fo1Uíórlit lib(lr-al¡,

• \'J$t6 <!elttl!ba~:n:fot l!n 1"-'mllit àe- Ja f« ~Melò
f..JI\-í,I.=<Jy\'S~ > IJ.;;$'$-&'.~11. ¡Wa:~'j""j <):il~l"iè ¡.I}M~~-~¡o¡¡¡(:i..~t ~i!o)!~MÍ¡Nil:$01.1(11!11~1)

• L.amUsica. unrt-ltrerrt¡l«<agó-gic lt UI11.1ri!I~UI.R Anrll"ll"rll
J()S® Maria t:sctr!>MO i CÀ\':\&iti11J;yÓf, rli•tw."!!l> lh i1Mt:tr~ ~.Mcrr~r tl""€s:!idi~ ~u~s

Hc¡¡Qr M;J s i ~n:Jli"$. e:¡¡,\lltor i r:;.>i!1SH!f <it> lrJm"".at:~~ v:~urH i r~a'>!ico: de
n::scclilaf\OOrmr:a

~

J>:mr: Ma~;Jl¡¡,¡: J&mau:!, m~l;¡e f-ru>Om:>:e-l,:.;::c-ord!flaé·:.>f r.ls f,"\.1;>3\J.~mi~ 00 Ci~c~~s Mò\"li;¡uss
rf.i.n;ixrl!

~-oe-:JUC41:icf:&i!::al<1.-tectrxcklrE~..ola:lei:.m~>:-tt";J!l

•Je r-•ui<>s9on~ el'¡JIY.fi"•.,~ i 'lo:~ "~•1tanya
~~mln

• Efecttls de tn gtob3Uturctó en l'l!t!seny~ment de JlerlQlie~
Costi! i M;ur mo¡~ ~:Cel'c~r; ~.~~ reia<::Mil intt>:<:ltciono~t:> i <H~l::t;!'!",¡;¡ : \iirrd;r ¡flr:!:ngu:< ..'>:n:kml

•l&formacló per!:Jcom•ivWia
Jc~p

1."\aliol C:lmp:-utl ' !Wvw<t. $Wes<,!! i l'f!òs><M<ln •;~>!a T~!t:/4 Mi

~·rúr::u.r,a:

SQd;)l (fAr.do;ff<!

• Benvln!JUtl& éel t~lor d~ !A ."XXXU UCE, MiQi.IUI t'>!Y.Wrl Moi.or

Talrtit.l1fl14.:10a 1Bh
·talolm&elòï!rA<!ii'ifiiiW~iiiO G&rierlll

lmmiS~aal!::etu<Jils.~t~~~;;:::!Mc;(lsim!'nd!Y-.I!CiÓí.:ap,iAroo.:~t<'cnr~~~a
k'C.fetilllal)ooCf3!!e;ct~~l.le l~;p(¡v¡~

(;;¡ ml(! Galtia i Puy,

• t.nlorma<:fó prof6sl<lnitl e<l !!IWnauÇ $;
il•c<:!ncilb% e••f~l$1 <ltt¡¡IP.M i ~lf">t":tCriiUtll C<1:1h"tl c!P- !OI~óiÓ) lf31Hf1WH

• La Vl$ió d~ la cambra d~- Co100~
Pia:

~D!ort

l'[lrler"l.3. cut.•tv;&d!! i l,i:r~klf4 00 ifl CAArix4 !f>,¡ r.o,:,.,~.

:rv.~t.ist:ril.

i S<"rt•ll<!i

::fM~e:ra

• L'eMl!t!y~merttvlrtuat
FIOt'e~i

Pli!. i A!t•sent. ilfce"cil<.t ¡;.n çit'!t!ti<l;; <"¡ltiruitW<1*: t.ll;.>fd~lU<kll <1<~ Gor~l\1 univ<Wr<:.% tfEr.-.u::Ji:. vlrlí!al~

d".\n:krrn
• I. Riomtteló.mnovt:..~t&cnOlQ9!ttS

Fen11n Vit(]<iS i &.1 rk.(:IO! oogi!:-)'Ct in:1u~IMI. ll!careii!; M l!llormi!tic.a i cap 1J"es;o.;rJ:~ !.iê r;:~...~;l<l.
rr~'lntmàri<'l<f rf .i.n&J~m
•l'<IMe-ny.:~menlal "~readetasnt ul
rl.~ i'f:r,~.--.;::a <f:nil!'"!?"-tY.::l

Ant11l tnsa i C&:"ltll. d:p<OO".Wk> enr~.ht::::f>ria r .~k<>r!l\>:;:t

Oan:ei U:iostid!! i Ob~=s. l.l''(J''flillf ~:~bari,>.! i
A!:c~a

~:m~ &>

J¡, Ur:ru,r.,;t::~ d'An:!ò'fa

•Eipap<:t~ lunsso<::~aclon lSdep.ue'
plttc:>;i<l!:'l"•l~ ;l<,t !11 Ctt: ,fM<><*·'=.Srr:..s:;..:·Oi:~l'U~\S !1.~

:>ant ro i Ma!eo. gs&~ortt ;¡;Jmin:stnt;íva i

;:>;Jr!).;<

d'aitlmllG~ :CO~·¿.\f'¡\)
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Xlii Jornalia Anclorranil
«Formació i ensenyament a Andorra»
Organitza; Scxietat Andorrana de Ciències
Patrocina: Banc Agricol i Comercial d'Andorra

dia 19
Matí, de 9.30 a 13 h

•· Presentació
~L'cns:enyament

a Andorra
a càrrec de Roser Bastid<J i
Areny, directora d'Educació
del Ministeri d'Educació,
Jovel)tUt l Esports
-. L'ensenyimle-rH· confessio-

nal. Del <egle XIX al segle XXI
a càrrec de Cés<Jr G;m.ía í
BerntHdo, lli<enciat enfilosofi<~ í llet re$ i cap d'estudis del
Col·legi Janer
fo. L'ensenyament francés a
Andorra
a càrrec de Jean·Aiain
Toquec, agrêgC de mathematíques i delegat de l'ensenya-

ment francès a Andorra
~L'ensenyament espanyol a
Andorra
a càrrec d'An t oni Boluderes 1
Sorribes, mestre i director de
l'Escola Espanyola d'Andorra
la Vella

.,. ProgmmE•S i serveis d'edu~
c:dc:iO especialitzada a
Andorra. El model dt~ ('escola
Meritxell
a c;¡rre<: de Carolina Serra í
Areny, pskòltXJa i direct ora
general dt?" l'Escola Nostra
Senyora de Meritxell
.- eescola andon.Jna
a carre~: de Teresa Cairat i
Vi la, llicenciada en iilologia

anglesa i catalana i direc-tora
gener dl de I'Es(ola
Am'lorrana

,.. La formiJció d'.Jdults
a càrrec de Joan R. Marina i
Amat, llicenciat en tilologia
catalana i d irector del Servei
de la Formació d'Adults
,_.. L'eJcola privada
a càrrec de Filtlmil Valero i
Akaide, llicenciada en filologia hispànica i director<! de
l'Escola dels Pirint~tl~

'f'l,··.o.'\•, .IOf.....~ ~;¡x-;,..,~u-~,11!~
un refc-.rpnt
pP.d.lgilglrlciJIWr<ll a ... ui a
Andorra

..,.!.1

mri~kil,

a r.arrM de Jowp M.
Esnib.lno i co:a,.aldàhgil, d1rr.r·
tor de l'Institut Andorrà
d'Estudi)

M~Ktlh

., Les .uts plauiqut'$
A c.'lrr~K de ROf¡~r Ma~ í
Canc1lli, P.~f.lHtor i profes~or
de formaó6 IJJ\tJ<lll p1Mtl!c1
de segona cmsenyanç¡¡ an

l'Cscola Andorran>J
~La formdcló dels

ed~cddors

~pllf'tiu~

a c.\rrec de Per~ Fras~ i
H01m:des, ll.cendat en etJu·
(~<Ió fl~ka I dlre<tor de
l'Escola de Formaclo de
Prof~~ioM bponive~ i de
Munt any,,
t--fft?cte$ dr. Iol globalitzm:in
en /'ens-enyaml!m de fl~tn·

Tarda, dc 14.30.3 18 h
>J.La formadó a /'adminutfa·
òó 9eneral
a <.arre<. d'hnma Or,trlia!. ¡

M.Jteo, gestora Gdmlnis1,r;nl·
va i presidenta dli' la
Confederació d'A~()(i.l(rons
de PMM d'Alumnes i<:ONAPAJ

(UietmdatiG t!ll iilosod@ l'educòdó
i cap doarf>a df> form<Kió de
la Se<.t&tñriA General T/lcni<"a
dr. In hmçió Publk,,)
,..1.,1 formunó profe-.\l!On:tl
en al!~rnanç-a
ò U!1ree de Carme Gar<.ia i
Puy, UitetXic);df:l er1 filolotJid
dOQI~a Í dlr~IOI d del (entre
de F(}rnl<)( •ò

d'Af)f'enem~

.,u 1duo de la C;,mbra Cú>

Ct>mP.rç

a (olrriK de Pr!ar l:,çc,Jier 1
P't!nel!a. advcx;,da i d rrectOf.,
de la Cambra dc Comerç,
lndlhtria i Serveis d'Andorra
!1'-L'eti;\WI}'<tfJft.'nl \firtual

... uform.1ci6(U!ri.1COII·
~·¡vêm:i.l

Bel, l.kx:IOf er'I9''1Yt!l ÏlldUS ·

tddl, llkeexldt er1 lnfonndtkd
i cap <t't!studl$ de I'($CU!il
d'JnfunmítK:a d'ArKtafra
~» L'f>nsen}•amenr a t'Ar~if df'

Andorra

president de In Taula del
Voluntariat Soc1al d'Andorrd
~ Bt>tJViltquda
MiquE'I Pofter i
a càm~c
Moix. president de la XXXII

de

UCE
.. Preseflfació ,¡ Prifda de fel
publlcaoó de 1.1 Xli Dlad.1·
• l 'ordf'nar:ió rlE'i TNn'tori
andorn'ho
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d'Alida SdntO$ r

l'I c~rrec.

llò i (.i(l:ll(Jei

a cclrrl!c de Josep M
Camprub! I Ro...,lra, sale~là. l

d cdrrl!t dtd Ft!rran Costa i
Manmon. l!ker•dat E'fl reia·
''om lnternado"al~ 1 (>(ono·
miol • t1irP.C1or d'lnllnguol

dep.Jr~

htudi~

a (àrrec de Florentí PI¡¡ i
Altis"'r1t. lhcendat ('n défld~
Qtrfmrql;eS ¡ coordil'lcldor del
Centro UlllVI!r~itMr d'f.~tudi~
'.!ittual~ d'Andorr¡¡
t--L<t formarió t!n no~ t«'
nologieJ
d drret de Ferran Virgos i

gu~$

rector de la UnilterJÍtal
d'Andorra
""t. I paper de les dssod.Jàons

... t.lt('('lff"(i'J

a rarrec dc Jordi GuiHamet •
Ant on, llitcndat en històlid i
drrcçtC)( 00 l'lr,$titu;. d'E~tudl~
Andorrà
.,.. L<l fam¡¡¡nó COr>tillltñdU .1
l'empresa prfvao~
et lAr rec de Jordi ChN.a I
Gute1o. (fiplnmM. ~n relacfon~
li!bnrals i direçtot de recur~
htlmaos 1 quo11itat de Barx
Agncol i Com~rt:ia l
~ Lcl form.3d6 !OfJlioudda ~tri
el mór1 de les pro;es~ion~

~

d <.<ltrt!C dl! Jo.1n Mart ln~a 1
Benazet. n'IE\tge pt'lt!vmòklg •
coordlnHdot d.'! I"Ao1dèmi<l
dP. C.1r.nriM Mèdiqu~
t1'And0fra
,.. Viiio del tlebal141dor er¡
f'~mblt rk la lom~cJd

a (i!ffe<. d~ Xavier llovefd I
Ma~~an11.

oostQraavat

(lorl

h.Jr•ti6 put)lita, liiO!f't('iat Ni
!lt!tu~·s t prl!!.rt1(1ont de
l' A..~Cif:l,\dó d•'! Personal
Adscnt a t' Admínistrolció

Ge-ner11l
,... Polit/e,, educativa
~ Per~ Cerv6$ I
Cardona, arquitiKtt! I nu o~·
1re tJ'EthJCdtió, Jovtt1ttfl l

a càrrec

hporh
.. (/oefldól

libt'!r~ls

fcl,(iilf/Jf

a c.'lrreç d'Anna fr<S.l i

Ciln~t,

diplomadn r.n infr.rmeria i
dirr.ctora de I'ES<"ola
d'Infermeria
!~~<Lot Ulliverríhtt 4 Am.Jo~ra
a ~rre<. d~ 0Gni~l e..,.tkla i
Ob.o!s, enginyer índu~tfi<l! ¡
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lni(.h~dó ~h PdÏ!ou-~ C~t.-,1,'311$; t'A!ij:Yf!r, (':!
Prirt<-ip,)t. ~~g; lH~r:;. ~~ f!..lfl$- V«k:n::::iil i k~:
¡.:r~~Hii} cl~ ?>:>!'lm~t (1~ M
Cnotam-m. Jo¡¡quim MoNiu~ ; Jcmfi ~<'lt>i
¡...f./~

f:.md;,d>..vs <fi'í Rt>gm~c

dl! VCd/i!l>;."l.~. U~tJÇUS,

¿¡ntrop>Jr.!mi"' i

ít:S.:

~l?il!"l~ rnit."!S ~.¡;.tt> \'hi ha"
l)~r'W/l\i!lfY~:•itJ(:~.

r~pt>b!~·

mc"l(ffijJdfc~·a!•

b>-Ar¡;;Jo.r:<J <IW.Ji

;,;.i:>rn€<.nnrKGuinc:(U'./}
(am b ·~t ~<J¡x>>t cj« :a

a r~nt'l.. de t>-::Jmf:m:.l'

1.;nivMS!tiltdr\:,¡li'nd~1

i~:stor,~ N<~.l'ir;r:.ll rJ't,nCorr;,J
d~ 1 9i20,{h·<;~ 10 dt>i

diP.$ 16, 171 18, dt~ 9 « ~(!
Ce!rlt;j\i

BifSI.ompt~c< 1 (jra"J

(Arxiu

~UtM;r/;mi(;tt(Jef.a

f!nJfl(~r.sis1 ei~l!f><Jf'~
l':.l.j..'lil"ill.iO rlel~ P'O<~~Il"i

frarqfJdC:I\'Nll!!ll

d'emig>'M.ió t•'ll<lsotietat

d les l l , U i V,;JI:'~aH!

t«tatano«t;, (Jc"~~<l h«l~"'~·

.:~:~~>et!. •·el<~<ior.ar.t-lo\tiln:

a <.:tlfflff. tie .~qc.;im Mvn::ius
(lel tnat i
!olrwureiJCi'c:m:o:.\P<ii'i(¡~

-lmb &i :~pútJ!.lment 1 li'>
r.cionitza~t<J it>ud<~lde

~<ilfr«

M.:ti1(l(l.<ln.tl"ld<!lf>o)/S

di'!~ 1.41 2S. çe 'l i1 HlrJ<!I

V<llcndil •hi(;;''' et~ S<:-Ql.:-s
)OU I XIV. P>:r ;¡ l';;r:.i¡ll~i

n.tilit?ll t'I

rn~todc

arqo.

D!ln?;m:t, fill'> ura<:1erit~c1
el~ usos i l!>'>nm>tl!!!.de

ll'¡>rodUt(i•:OdeJS l~HJIII,>tll\
í' ll <li~H<'!il ;>edl;:.ojo:: hls\t~fk
<0 11aH,Ip1i>!o W)';!<Oillà

wrx:usioiJ ld¡¡t·ki'!ntn:·
m;~hi!itll! <J;:; ¡¡¡ pobli'idt~;
¡¡¡ aift.:<oit~ histi':ri~¡¡ i rod,:¡l
1

dl.: G1<illt>m

Ch<~:C{ln

t--f.l¡¡lt•a::ufl<>c>a;,-..:>'1114

:mil lira
a <.:otrn~· rJe ,IC."lr: Mir \V!Il)
dl.l14, •ill Hi a:: deim<~U
t--iiV:J$-1 if<)(l/,..;lf<'Oo
;. r.<irr•.'r, dt-M.lt<rki (:J,HII

(.t.jvat clm<'!ntd!i ;.:.Ç¡¡n;t
tfli,.ISS3}

rliA 25, d~ 10 él 1! IJt>l »lAt;
fi>'LI':'IiMttierCieiJ tt~~¡JiritS

:~~h~~ ;~~~~~~--~~:r:~::r;n.

dP.!,~cf\':lit2óJ6;;.,.:m¡~;¡

qui~ti.ltl. A"'HHl <tJr~ Pl'!f·

,1 f.c'trrf:'tde;o;-.;di 5afv.s(UB)

r-sp.Jr:r<J~<i,/'ir;;<tbiemej

metrtlrcllexim<;u\OI'Jr~ l,:¡

dles23,24l1S, d'li

~<i~toria SO<Iàl dr.l<l Ut>!l!)uJ

del mi\')dia

e<l

t.~mp~

\J$'j;l

.s 12

awtlie-.als ¡

ií~p&t~tl.'t p~t ~~ ~n>ffio~d<) f.,>X'i"~¡-Í(H (:!~ h~

~uh. uru, -t:ii~hllkma

a

~rr~~o:

Ct Jorai \.1tajoar.a l<~'ler .:!~ tt.dt·.,~a de :_,

óJ ~,,tf~ ¡j~ ~J<tN.eK. Ar.~V,.ll (¡lrP.~i:W,r.' <!<:I &;.r.,<f!!l' Billf!Ml l

Mti:ltl~l
~a

I'J)neri Moix (¡m-,:~id~~ ,¡.,
15, .11~ ll <ni migrll11

l~ iJ(~)

A$:<;~"'~M«>«~ gf:rtt!r;l!
(iiA).S. illf!s~!if!iottMdil
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Preprograma

13' DIADA ANDORRANA A LA U.C.E.
XXXJ I Edic ió Universitat Catalana d' Estiu
Prada de Co nflent - Catalunya Nord

Societat Andorrana de Ciè ncies

TEMA: FORMACIÓ I ENSENYAMENT A ANDORRA
Dissabte 19 d'agost del 2000, al Liceu Renouvier (Ctra. de Catllà)
Organitza: Societat Andorrana de Ciències
Patrocina: Banc Agríco l i Comercial d' Andorra

PREPROGRAMA

• Q uè és o s'entén per fonnació i
ensenyament.

• La formac ió professional.
• L' ensenyament de l'art.

• La realitat en estadístiques.
• L'enseny ament de les llengües .
• Po lítica educativa.
• L' ensenyament de la música.
• La universitat a Andorra.
• L'ensenyament dc l' esport.
L'ensenyament uni versitari a l'àrea
de la salut.

• La formac ió dels funcionaris.

• L'ensenyament virtual

• La universitat a distància.
• El món de l' empresa.

• La formació continuada en el món de
les professions liberals.
• L'escola andorrana.

• La visió de la cambra de comerç i
indústria. Els gremis professionals
(hoteleria, construcc ió .. )

• L' esco la francesa.

• El paper de la UNESCO.

• L'escola espanyola.

• La forma ció a la tercera edat.

• L' escola congregac ional.

• La formació en no ves tecn ologies.

• L'esco la privada.

• La formac ió per la convivència.

La formació d'adults.
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Els principis de la fonnació
l' ensenyament per al segle XXI.

Un iversitat Catalana d'Estiu 1999

Recull de premsa

7 de juny del 2000

La .~niversitat ~lan~ d'estiu p
initil·lafllncemre·'¡lñnanent aOoixà

15 de juny del 2000
NAOONAL
··············· ·~··~·· ·····------~--

UNIVERSITAT CATALANA D' ESTIU

La 13a Diada a Prada tractarà
sobre formació i ensenyament
I Enguany es batrà el rècord de oonferències, amb un total de 25
fntrcc¡)pad.fdp<~,'lfs..f¡i
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SUPLEMENT O"ESTIU
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16 d'agost del 2000 I
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118 d'agost del 2000
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~ues. aümés ~·ofcrebeo sts
'l!_ahn~lti~

hlUih1

i h&l?l dt':b:at l' opo.1r~
Jkf tàh.a

4':t~~htlr~tsí

d~m'fçt~ifl"". t-'ií i.loc:law d mi·
nbhli:, ~lliti: '\"fi ~ft:tlt <¡I~ "M liX
t"a.s&t<V~m llfiè La~~~ au·
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Els rtici nts diuen ue cal augmentar l'estada dels mestres espanyols

La Univers·
daUt el
futur dels centres cenfessionals
Centils afinM que la tendèoola natural és la irtU:gració en el siStema nacional
MEf!CAT l.AliORAL
t¡¡ Úlm/!m 4e ccmerç desta-

!w
1

ca el$ prcb/emll$ per lmpu/Mformació profe$síorraf
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>1111 EDICIÓ DE LA DIADA D'ANDORRA A lA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Allargar l'estêJda dels professors espanyols
I P~re C~rvós afirma la ron'lénlència de modiffear fa flei que límita la permanència dels ®cents a sis anys
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Editorial

Diada andorrana
La diada andorrana a la Universi tat d'estiu de Prado de Conflent
s' ha convertit en un a ci ra info rmativa d'ob hgat co mphment al
llarg de l'agost. La rellevànci a dels ponen ts i l'oportuni tat dels temes que s'hi trac ten. escollits amb la màxima cura per la Societat
andorrana de ciències (SAC), la converteixen en una bona oportunit al per mesurar el pols de Ja societat. La immigrac ió, l'o rdenament del territ Oli -temes dc passades edicions- o l'educació,
aques t any, són qüestions en Ja p1imcra plana de l'actu:J!itat i qu e
requereixen debats aprofundit s, lluny de les tensions polítiques.
L'entorn de la UCE, que afavoreix alhora la relax.ació dels participants, es co nverteix en el marc perfecte pe r reflex1onar i opinar
lliurement. La publicació posterior dc les intervencions -ex.emple
que. tal com va explicar ahir Miquel Porter i Moix, serà seguit per
la mateixa Univen;ital d'es tiu- permet a posteriori disposar dels
e!e.mcnts d'anà lisi necessaris i acosta els debats a rotes aquelles
persones que. tOl i estar intercs¡;;ades en el tema no han pogut desplaçar-se a Prada.
Aquest és un dels handicaps principals de la diada. La ll unyania i
Ja coincidència en plenes dates estiuenques hi hmüa l'assistència 1

la participació. La major paradoxa rau que un bon nombre de ponenlS, despréS d'haver-hi confirmat Ja presència, no hi són, tot i
que en la majoria del s casos hi envien les seves intervencions escrites. El fet és més preoc upam si es té en compte que aquest any
hi han faltat molts dels representant s del mi nisteri d' Educació,
Joventut i Espo11s, llevat pràcticamenl delt Hular dc !a cartera i de
la directora dc l'Escola and orrana. Les absències, forç.a nombroses
dissabte, redueixen les possibilitats de deba! i confront ació d'idees, i converteixen la lectura de les ponències, autènt ic eix de !ajornada, en un simple tràmit. J han de ser prec isament les insti tu cion~
les que més apostin per aquesta fó nnula de vi u intercanvi amb els
representants de la societat civi l. La SAC ha fet i continua fent la
seva tasca. Prada de ConO ent•s' ha de mantenir com a punt de trobada i de dj sc ussió per als ciutadans andorrans i d'intercanvi amb
la resta de territoris dc parla ca talana. L'èxit dc la fónnuJa hauria
dc servir, però, per posar en marxa al Principat i en unes dates més
adequades, seminalis similars, oberts al públic. sobre temes d'i nterès general, organitzats, amb la mateixa precisió, per institucions
o d'ahres entitalo; de caracten'stiques Si milars a la SAC.
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La rnàquina del temps
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Ensenyament a Andorra
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UNIVERSITAT CATALANA D' ESTIU

La integració aEuropa centrarà la
catorzena edició de la Diada d~ndorra

NA CIO NAL

!:edició del2001 de la
Unlwrsitat catalana
triiCt.arà SOÒfe la
relació amb la UE

1

1 Es preveu incloure la universitat del Principat en el patronat de la fundació del fòrum
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~ 25 d'agost del2000

M§Gif11&1,MMUD!Mili@iü@floEi•Mi·Miit§i!I1S ·,,..,.i'"''t•

El43 per cent dels majors de
14 anys són castellanoparlants
Enric Pujal explica la situació lingüística a la Universitat d'estiu de Prada
El·H ¡x·r cen!

del~

hnhili:Ulls. d'Amlnrm

m.aj<'r!>. dl!. 14 nnys són ca.stel!:moparlunt!i l
nomes d ;~ per cellt tenen el català <:OIO a
llengua ma1erna. "'tgons d panMama lit~·
giíC~llr que Y<l dc~riure libí! d ministre de

Tunsroc: i Cuhu.ra., Enric l~jat. en la ponè'.ncia que va prt:!U!nt~r n Ut Univti'S:itat e::~t&lan.a
d'csti~l, .a Pra.d.:l dc CouíknL fin11 al t995,1a
mujoni\ d1mmigr.ttlb qu~: .anibuY~:O :U Prindpmt eren tn.ta.la.nop-1IIillll.'i, ¡>trò a ¡mttlr

d '~que-11 !Ul)' t<J,

va invertir la

t~n~ncia.

i di.~

han vingut~ penones de pal·
la ta~lcll:ma. El 12 JX-'1' cent Je la població ha

d'a!e.~hOf'C'S

manutcn cl.s Ut tims q\l:tttc ànys i ha c!lt:.ll
PAG.INA 6
~\lb;.¡tituït pcr altre~ nou\'i.nguu.

25 d'agost del 2000
POIJTICA. UNG01ST1CA

El43% de la població amb més de 14
anys té el castellà com a llengua materna
f La llengua castellana és la mts c.oneguda. però la catalana ts globalment la més ut!lituda f*r la pobladó
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de setembre del 2000 J

lmportaJH en Ja Diada ¡mOOmn\3: a lij Univ&f$-11~1 catalima
O btu!· OO!!l <:t!fitle.s- adm::atm~
Céssr Garcia, va ílbrir HI debat oobft~la <.Vtl~r:iònc;1t
d'ostn.l \UCE
amb oons u!fs ool ministre Pere Cef\'Ó6. qoo '><'a ilir.
d'int~grar a
pe!O, QiJe :.a pr{'cipal dlfictf".tn $CtUl I'~N:tura oo feügió. Al liwg 4e: la robada, mate&da per rabs.éncla d\m bon f'IOO'ò'e de
poner,ls, tambe es va destacar l.a !'lee6:Ssitat d'eu¡¡m&titaf ol perí«te d'estada d&!! profeSSO!'$ dels sistMna espa~yo;.
a.~t:.<<'úYient 1>m1tada a S!S anys, i IH dif.ctJha1s 1)9( qué pa5-5a 18 fvrmadó prol(1$$i0nal, llfl aspoc1,a en què va ¡x>S:ar mdt
tl'it1r.fa~ ;;, rf'¡ltffflMiaN ae la Camt;fa de comerç. Pila( ES(:Aief
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Un iue rs ilal Ca talana d 'Estiu 2000

el Periòdicorra ··"·
I ts de juny del 2000 I

I HJUGA('i<)

Rècord de ponències a Prada
El tema serà ia formació i l'ensenyarnent. i els
organitzadors han previst beques als estudiants

I

La Universitat Catalana d'Estiu debatrà un total
de 25 comunir.acions en la Diada d'Andorra
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I EDUCACIÓ
I 9 d'agost del2000
La Universit.~tarr-,---------'

Catalana d1Estiu
dedica ei pròxim
dissabte dia 19
a Andorra
h .?UKüK

114 d'agost del2000 I
)I FORMACIÓ
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17 d'agost del2000

23a Universitat
d'Estiu
Practa cie C'-onfient. - La 23a edi·
ció de la Universitat Catalana
d'Estiu do Prada de Conllent, a la
Catalunya Nord,. celebra la 13a
Diada Andorrana a la UCE El te-

ma de ta jomada serà la fom:lacll b

19 d'agost del 2000

Anclorra celebra
awi el seu dia
a la Universitat
Catalana d'Estiu
de Prada
PÀGINA7

i l'ensenyament al Pnnc!pat t:lo

organitza la Socielat Andorrana
do Ciències i ho patrocina el·
Banc Agricol i Comercial d' Andorra. Bs actes comencen a dos
quarts do dou del mati i es fa un
descans a la una. Les xerrddes
es reprenen a dos quarts de tres i
ar_aben a les sis do la tarda Per
" rnós informació: 829 729.

19 d'agost del 2000
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I EDUCACIÓ
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20 d'agost del2000 I
etPeóòdierfAndorra
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L'educació a Andorra
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Les escoles confessionals
s'integraran al sistema andorrà
I
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La SAC fa balanç positiu de la
participació en la diada de Prada
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Pujal defensarà
a Prada la cultura
i la projecció
exterior d' Andona
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L'ensenyament a la feina

Tema del dia
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per a la fonnació dels empleats
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7 DIES

ldel 25 al 31 d'agost del20001

APrada els andorrans debaten
el.futúf'dels centres confessionals

ldel 25 al31 d'agost del 2000 1

1

:~~':
ltfa)Ses.l!nb:~~
totill'O\)~de

feny&. ¡><ro tlmlllé

hiha&l.trestetncs<}\m
cos.t.:n d ' ~w.ndtc; ptf c:.\em·
ple. que deJ de fil. un~ •oys.
una <o-Ua d' aoUq:rrans te'n
nn a Pt~f dt ConOtür a
plltllr de lt li OOSIU~· CU"$1.l.s.
amb motiu. dc la Univc:nil.l$t
catalan• d''is:tíu. qu.an le'
IIU.It"il.n

Ç(IQ(erbciti

podri.e:n fer-ltl

tqo.í. ltnse

amar ¡Jc viatge.. uc~ p:tsJOitr
a l.or i mlnjlUl.til.\ÍIJur c.¡ur al
LY'*·d'all!. '& q.,. .00 eom

t
~

•Açò •f que
no e:m treu b
sotl. adat.Cd qije
h..s.s<:~

h> q11e vul·

gu.i~ ¡; 1né~ lo~ de: la $Q('ict41
d~ dênclts hi)
CJJtan <!fplti~:t.ctnt i!rtb molf.a

llndoruna

IHusió, tot í Qtic 'pou.tr dct

\kJ pritt'Wi: .lttJ.)' que- C$; VI

.3rl<tt
¡¡; Ptad.a ttr>l ha;n: (:<11H.-'ia! !e,~
c-u~e.s aquí ."
11>1 ¡1!11(1
que fan ;\ Prndil t$ ~Uill, U.)(
j ~~~ s;·j t" t\S pcrmttts.sia 11b

:r?JJ

jov«, poucr

n.

*UU~rirítan

al!J'ti lm!~ litre: eU ltx"l"*$.

la ca.n"ll•. t:QllJ fi aquf et
pr\lbihú parbr. a mi m:- sem·
bl:a que I• qUe~ú6 ~' !SOrtit
d ' e:.\1:\INió . D'altri

ConflenL
El cap d 'es tudis del
col·legi Janer, Cés.ar Ga:rda,
va obrir cl debat sobre la
çonveniència d' integrar-los

tru.Beta

no s' explkt.jà que le.li tele-viNs. lc~ ~ú~ J ICtJ di•
t-ili tk f001 oo •'iotert:.Uer.a PM
pt:'r A ndorr~~; i Jo que van
f~r~h i

El futur dels centrn; edu·
çatius confessional$ va ()(U·
pili un espai important en la
Diada andorrana a Prada de

1t

alll l()t u!lorran.s ...

Ide l'I al 7 de setembre del2000 1

El 43% dels mo¡ors de 14 anys
són castellanoparlants
El 43 per çeni dels habitants d' Andorra majors de
14 any ~ón cas teltanopar·
lnn ts i nom é~ el J5 per cent
tenen el cata là com a lkn·
gua rnate rua, segons · d
punonitM lhtgllfRtic que va
descriure el ministre de
Turi sme i Cultura. Enrí<:
Pl!júl. en la ponilnd a que vn
p.resentar u J¡¡ Universitat

Fins al 1995, lu tnlljoria
d ' immigrants que urribuv n
al Principat ere.n. catalano·

parlants, però a ¡)arür
d'aqueU any es vn in venir I~
tendènd a i des d ' alcshore$
han vingut tuês periwncs dc
p~rla

catnlana d' estiu. a ?radi\ dc

castellana.
El J 2 ¡1~r a nt dc la
poblaci ó htt murxat en ds
últims quatre an ys i ha estat
~ubstit.uft per altres nouvin-

ConOent.

guts.

12a Diada andorrana a la UCE: L'ordenació del territori andorrà

en l'ensenyament nacional.
possibilitat vista amb bons

ulls pel miní;tre P¡:orc Cervós,
que va dír, pe:rò. que la principal dificultat ~.-tia t'assignatura de religió.
La trobada va ser lll(<n:ada

per l'absència d'un oon nombre dc ponents,

Ide l'I al 7 de setembre del 2000 I

t

~~<Míreu, jo lo

que trobo més
fort d. aquests dies
é¡¡: que sego n..~ va dir

lo minist:re de Turisme i, Cultom, E¡¡ric Puja!, ala \Jniv<rsit.s.tdc:. f>radas' ha arribat a la
conclusdó que el 43% dels
majors de 14 any~ són caste·

Uanoparlant'i. a més només d
rc:.oen el català com a
llengua m•tem•. Ja sé que la
vingud.a d•ímmígrants ha
3~%

e~ tat molt ím po rtant per al
de~n.volupamenl d' Andorra ~

ara. 5i continuem aid tots
acabarem parlant una llengua
fl1rana. d.cí.xan t dc: banda la
no!ltra oficial que. é!i e.l català.
La veritat és que s' hauria de
demanar una mica més d·es~
for.ç pc: rqut eh immigrants
5' a.dapte~~ in . No'!
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La 13a Diada d'Andorra a la
UCE analitzarà la situació de
la formació i l'ensenyament
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EL TEMPS

Guillem d'EfaR i Enric Casassas
a Prada

DE

i Simó .seran

PRADA

119 d'agost del2000 I
JORN/1DES 1?....'\l'ECIA.l. l'l'"LWES

El debat del sistema educatiu andorrà
L31te-11.tlnae:lidó d<olaJtorn!t!.L1Ano.lnrruM~o-'tJOI(jfiÇ<ilm.l.i

a d<l5 qu3JU Oe deu dcl

m~ú ~

!' lll.l !~ !(}")_ t':ngu~nyc.~<Wica

a !a fomucio i

3 l"en~eny~

m.~m liA!'Id.wn.

im:lr11 run u.•t•l rk vint·l·cirlc
coofcrèr~Ci~s. !~ pmncr;u:leks
<]Uld~t\t!Uri.IIÓI'I"<'S.' dcfll.fti~-·
d' ~duca.:ló

d'aque.JI m.i -

uisnm. Ruscr l1Mthla.. qnç t'.ll·
posattlasinmciilAcr\.J.Iildel'cnseny<~m~n! a Andorra.
fi t~uunlinlidw 1icl CL'Tllmr.~.
,\.atooi l'ol. ha )~mifk,;t qoo

ht km11<lll d' ftiJ~I ~n~· ~·l~~;:i
drotc:at ala iCim'lo:~~::ióia l'en.·
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nur31a•apadt~t.:t>II.Siant,l'o~·

lt."" R ll)'~. At¡~l ful. ~&<lflS

prl"111$ni'M¡¡,e, qu¡, ~··oos<11w:i•
u.na fnnn&eli> intLt:n l òe 1•
:t<.<cict.tl, p;;r damt•nl di:< l"!>b·

l'oLs'Nf." oduït perunlnc~ ·

II!B1:1>.\<krit.ll.~=ttletuic.t.

:SOí:ie:t.at at'ldo."T:mao:nehWr
ITI<~Il l<kl ',){ertft&"lo.:t'l!li..

El j)1'0grllmil 4'sque!t .tny

lflra

setw~mt'nt ~as•mHe en l'e,·o·
h.Ci~\ <:tii>JóiAtll (fUd ha 'lol$cUil IR

t'>unm les Jmmdt:S aobl"e
a ,\ ,.d<m'll, ~~~ '"'
d u¡ .

o·~e.~rama.ncn.!' hllntm·
¡Jl<iu l~ t f>¡~iOtlSed• IClllin-...no

l'l::<.k.t<.:~~<:h~

ves~o m l'ensenylnltnt P:rh<u,

bft L'w'dCJW;;M di!llt!l'1'imri
,,tfi~crro. ,\QU~I \'olutll eoru:a

l'uníw.nihtri. IH (f)Jlt!KÍÓ d'C
pro fession3l~ i 111. fñrmaclò
ccmmlcnwmlti~.idt•lk-urt<.

J>l!i 1 l'ni, I'M~m ntwa d\my
senysmi.'nts es fun;uncn:a en
i:f11lolnnt<Uj!t\ll!!fllihJ.:tt.b tJ' wm
culn.lfa de f~l:rm.:td6, ;:¡u¡: ha

~:tnit'lMot3 presffl~r~ n

d'lll'l~ull.tc:lnlt':'olt~~n
dl'Sqt~et:fll.mptornmo::ia.r.m

l'....,llc:i\'1 00

l'~~.ny

plln~tf"

f'r3da. La &1i:IOOU At~<.lff<iíl.3

tk

Cim~o;"k:~ f>i

!1 MPimS;tblc

d 'tq~l.ll j«MdJl ,;;obttl'edu-·

dt~a;,:.<~t bdnl'll()uo~M"ú;. rl'f

r~"W.k\

tanL l'ooutacl6 nwdema pri·

deUI'Itir~W.\,

¡ l'cnwrl)':t!lli'!U al

~ í~
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EL TEMPS
DE

PRADA

I 24 d'agost del 2000 I

OPINIÓ 1 ANTONI POL*

La presència d'Andorra a l'U CE
Andorta, fa tret:J..e: anys. va
inídar la seva nommliu.ació

amb la Unlvcr:;it~t Catalana
d' R')tiu a nivell institucional
a través de la incorporació dc
la Socict<JtAndorrana de Ciêrt··
cie..:;, priroi;~ r. a J'As..;,;ociació de
rUCE (l 'any 1988) í, <ie•p•~s ,
a la Fundaciò que regeix la
U nive~itat.

Per què ho va fer'! Perquè
es va co nsiderar qu~ I'U CE
~"! ra unfl emma, única per ara,
i alhora puni de panida í punt
de trobada de Ja tatalanitut
entesa ~.n el sentit mès anmlL
oberta u no·vel) formulucí~ns

i no e,xclocnt1 com els dkcio ~
nari.s en fan descripció. i per
tant , r.amhé. punt. on J'andor-ranítat. per raó de la sev a c a~
tala.n.itaL hi renia cabuda, amb
possil>ililal de poder oferir i re ··
bre, alhora.
Què s'hi ha pogut oferir?

lh1a nonnalit.1..adó dc la pre·
sèncía d'Andorra <.1 l' UCE.
Que aquesta. sigui un punt dc
referên~..ja habliual i impor·

tant per a Andorra amb una
presènci a digna i activa. Qne
la resta del s Països Catalans
~.~ oneg ui més bè Andorra. e l
seu sentir, el seu ser actuaJ
i les s~~ves aspiradon.s, i en·
te ngu i que l '~ x i stènc ia de
l'a ndorra nitat és ('.ompatible
amb I 'existènci a de la C J!ala~
nif.at j que, tot i te:nir mol ts
a~pèt tes en comú , ~6 n dos
cont-:epte.s diferent~ tant pel
que fa H l'~imbit com a.l con~
linguL l que l'existència i enfortiment dc tots dos els en ~
riqudx mútuament. i el seu

afebliment, al conn'ari.
També, una aproximació deL11
andorrans a la resra deís Pa ~
ïsos Catalans per tal que a~
quests coneguin. <tprofítin í par.·

tic ípin m\!s d e la plllraiit.a t i la

diversítal que ofereix · que
pot anibar a gencr-Jr tu c ala ~
lanitat. Ès a dir, la pt(lfun.da
convicció que el coneixement
genem respecte, ¡ d descond ·
xernent, abandó.
Què ha pogut f\':b ~? La pos -

:sibílí tal de l'enriquiment

t~uJ ..

l:urJI e,"<tr al)rdi l!<lri que ofereix

la catalanitat

~onsc i ent

dl.'". Ja

sev<"l universalila.L
La consciênda dc Païscs Cu-·
!:alans p~~r aHò que cregui més

conv enien!... però certa.nll.:atr
com :a c::;paí natural de producció dc cawhmitat i de solidari
agcn11an;unenL

Una crida permanent a la

lli~

bcrtat. una. inv'hació constanl u

la convivència i al respecte dc
les di fcrCncies, i un espai ne ~

cessari per repensar e.J funtr.
*Representant de la Socicwt
.4ndo1Tana de Ciències

El consellers reclamen més
ajut per a la cultura catalana
1

La Gencralíllll de Colaiunya

afim1<tr. n la in~

í ~..~f Go\."'em Balt!íU red<1.m~.r-n.n
u1il mi.lion.~ de re~~le$ ;mo~J b

terpretlc Jò de
r artkie .LZ dt,· ta
Con.stitu(-~Ò es.-.
pany<>la. que re ··
conc--.i:\ l<t :pJura..
lítat lingmstkl
dí:l l' E.~tat. i ¡~ fa
túl"hf)~rat.iú i*mb

ai Govcrn csp;myol per •I f•m·
cüm;.UlK"i't dc l' Institut R.arnon
LlulL mcam:g.t de I¡¡ promcció
11xterl.ur dc la l"':Hhurn ~a1aht t~a..
t\q~~-$:1' arrunud >+i! ~er fd pets.
COU:Sttl l~rs dt~ Cuhuru dc les
d~)(!!'! ¡t~t.itü.do:rw. Jordi Vi.l a~
joat~a. ¡ Dam ül Fons, rcsp<..'"ClÍ ~

qu u van participar jutl
tartteilt .1mb d rn: inísm: andorrà
de Culrura, fJltk Pujat. en la
V!Ul)i!!Hl,

con!erèftt,i.a -una ~posta per !u
projecdó e..'\t.e:riur de I~ t"'l.l.ltuta
caf"::d.tln.a", cekbrada ahír.
La (iem,"'ind:t fe1.11 pel') consL....
lletS .. ~llk;.~ d Zt:'Oi. fl.l."1f:n.6 .st.'.ril de
6C() mi!ion..~-w nwpon.. ,IÒ(.ogon..\ VHH

2
12000
sd'agostde

""

d fl'C>~t>pw l a~
nuí!.! a:~:.~d.gn~t a

nmriwto Ca·
vantes. VUajoa·
n• i Pm~> també Pulah llll>i""no í

POM, lll!it o1

'""dal "" 1'\JCE.

~an man.íft.~lar

In seva mluntat d'irru:gllir !<S
admtnislra;;ion..~ v~leuctancs í
arogont"..ses l.i.1 ~w ln..~thut. No

dc:<attc:n arribat J at;Jni~ ¡tmh
el Gnvem d' AndiJfm. . si bè h3n

dc."'ilill>l <¡ue > hi ¡N¡fvi lntçgrnr
per motius jurid.k:t;.
Pmt.'"< ha ;~pmfitat t \:~~liidJ J
l'UCE J:)!Jr sign<*r un cun~¡·cní tk
<:ol·lld.X.Wd(·íó ~unb h Urúversiw.t.

12a Diada andorrana a la UCE: L'ordenació del territori andorrà
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Sempre a casa nostra s'ha caminat envers la pluralitat educativa, pública i gratuïta
amb igualtat d'oportunitats per a tothom . L'educació no és un lloc de classes socials
ni de diferències econòmiques sinó un mitjà al servei d'un desenvolupament humà
més autèntic i harmoniós.
El mercat laboral està canviant i cada un dels nostres joves ha d'estar ben preparat.
L'aprenentatge al llarg de la vida esdevé un element importantíssim a tenir en
compte, per a ells, però també per a tots nosaltres. La formació ha de ser continuada,
permanent, els nostres coneixements han de ser posats al dia, com a única garantia
de no quedar al marge de les innovacions que ja s'estan imposant a gran velocitat i
també per no perdre cap oportunitat de progrés, perquè progrés és preparar-se per
demà mitjançant un procés educatiu que s'adquireix mitjançant la formació .
Educar és invitar a substituir Ja quantitat d 'experiències per la qualitat de les
relacions.
Educar és abandonar l'excés i el desig il-limitat per una serena sobrietat en les
formes de vida.
Educar és canviar el desig de benestar material pel desig de més dignitat personal.
Educar és sempre ensenyar, i l'ensenyament no sempre educa.
Pere Cervós i Cardona
Arquitecte i ministre d'Educació, Joventut i Esports

Govern d'Andorra
Ministeri de Turisme i Cultura

