
Crònica de la Jornada de Treball celebrada 
a Cerdanyola del Vallès 

La sessió del grup de treball sobre l'Ensenyament de la Geografia es reuní al Departa
ment de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona per iniciar la jornada amb 
una conferència invitada a càrrec de la Dra. Pilar Benejam sobre Les teories constructivis-
tes de l'aprenentatge aplicades a la geografia. Els assistents foren rebuts per la sra. Maria 
Villanueva, coordinadora dels actes d'aquesta jornada. 

La sessió inaugural fou presidida pel vice-rector de Relacions Institucionals i Secretari 
General de la U. A . B . , el Dr. Enric Cassany, que donà la benvinguda als assistents en nom 
del Rector de la Universitat. Presidien la mesa, amb ell, la Regidora de Cultura i Ensenya
ment de Cerdanyola del Vallès, sra. Cristina del Real, la directora del Departament de 
Geografia, Dra. Gerda K. Priestley, i la Dra. Rosa Ascon, en nom de la Societat Catalana 
de Geografia. 

La professora Benejam va centrar el seu parlament a tractar de les teories constructivis-
tes al camp de la geografia, assenyalant la seva capacitat per integrar en un mateix esque
ma interpretatiu les dues ideologies fins ara existents: Per una part les teories que conside
ren l'espai com objectiu i mesurable, i per altra part les que consideren que el coneixement 
de l'espai és una construcció subjectiva. 

Assenyalà Benejam que el coneixement és un producte personal perquè cada individu 
té una manera pròpia d'interpretar el seu món, encara que es troben molts conceptes co
muns que s'han percebut en un context cultural comú i força estable. 

Aplicà aquests conceptes a la didàctica de la geografia i acabà assenyalant que el cons-
tructivisme tant podria portar a una actitud conservadora al servei del poder com «permet 
pensar en una escola crítica i alternativa al servei de la cooperació i el diàleg». 

La conferència de la professora Pilar Benejam i Arquimbau fou seguida amb atenció 
i motivà un col·loqui apassionat i interessant. 

En acabar aquesta conferència, els participants foren obsequiats amb un esmorzar en 
un dels Seminaris del Departament de Geografia. Aquest acte, pel seu caràcter informal, 
fou un moment de comunicació que permeté un intercanvi relaxat entre la quarentena d'as
sistents i alhora propicià un bon clima d'entesa que fou ja la característica dominant de 
la jornada. 

El segon acte previst per aquesta sessió era la visita a la Biblioteca de Formació del 
Professorat a l'Escola de Mestres Sant Cugat, en el mateix Campus de Bellaterra. Allí 
hi havia instal·lada una exposició de materials de caire divers, dividida en tres seccions. 
Per una banda, una completa col·lecció de material cartogràfic cedit gentilment per l'Insti
tut Cartogràfic de Catalunya que abarcava des de fotografia aèrea fins a ortofotomapes i 
cartografia temàtica, i que ha quedat dipositada en el Centre com a obsequi de l'Institut. 
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En segon lloc, materials per a treballar amb ordinadors, especialment per als cicles mit
jà i superior de l'ensenyament bàsic, així com algunes novetats en CD-Rom d'aplicació 
a l'ensenyament secundari. 

Finalment, una mostra de material bibliogràfic, tant pel que fa a revistes com a llibres. 
Entre les revistes podien veure's un ampli ventall de les existents en els països anglosaxons 
(EUA, Gran Bretanya, Austràlia) i també a França, Itàlia i Bèlgica. Pel que fa als llibres 
hi havia una àmplia mostra d'obres de reflexió teòrica sobre ensenyament de la geografia, 
i també materials d'aplicació pràctica i atlas per treballar a l'aula. 

Tot seguit, els congressistes foren convidats a un àpat de germanor, ofert per l'Ajunta
ment de Cerdanyola del Vallès i que fou presidit pel sr. Alcalde, Celestino Sànchez i per 
la sra. Regidora, Cristina del Real. Tots dos, feren èmfasi en l'excel·lent idea de la Societat 
Catalana de Geografia de fer que els actes acadèmics del Congrés fossin un lligam entre 
la Universitat i la realitat local i social on es troben inserits. En nom de la Societat Catala
na de Geografia i dels assistents donà les gràcies la Dra. Rosa Ascon. 

A les 16 h estava prevista la darrera activitat de la jornada. La seva realització consistí 
en una llarga i detinguda visita al Centre de Recursos del Parc Metropolità de Collserola 
a la masia de Can Col l . Aquesta finca, que té una antiguitat de cinc segles, és un magnífic 
exemple d'explotació agrària tradicional, la més gran de tota la Serra de Collserola, que 
s'ha transformat en un Centre en el que els nois i les noies de les escoles poden estudiar 
des de l'observació directa de la natura, fins al treball en maqueta i audiovisuals i també 
aprendre les tècniques de treball agrícola, tant d'horta com d'aviram. 

La visita fou comentada pels coordinadors del Centre, que mostraren també, diversos 
treballs fets pels estudiants. 

Després d'aquesta visita, els congressistes foren acomiadats per les coordinadores i re
tornaren a Barcelona a les 19 h del capvespre. (RA-MV) 

Actuarem de coordinadors d'aquesta Jornada les professores del departament de Geo
grafia de la UA de B senyores Maria Villanueva i Rosa Ascon, de la Junta de Govern de 
la Societat Catalana de Geografia. 

Col·laboraren en l'organització dels actes, l'Ajuntament de Cerdantola del Vallès i el de
partament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Dos moments dels actes de Cerdanyola del Vallès: la conferència de Pilar Benejam i l'exposició bibliogràfica. 
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