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EDITORIAL
“MÉS DE MIL GRÀCIES”
Era el matí del 31 de maig de 2002. No es
que tingui una memòria d’elefant ni de bon
tros, és que encara conservo la nota de la
trucada que vaig rebre a la feina...

L’habilitat, capacitat, rigor i ma esquerra del
meu predecessor i llur Junta de Govern van
aconseguir consolidar el “nou nat” COPEC
durant els seus quatre primers anys de vida.

“T’ha trucat el Jordi Riera de l’Associació Catalana de
Pedagogs. Et demana que el truquis” m’etzibava
l’administrativa de l’Equip d’Atenció a la Infància i
Adolescència d’Horta-Guinardó -una abraçada Ángeles,
si llegeixes això algun dia.
Vols formar part de la I Junta de Govern del Col•legi de
Pedagogs?

La resta fins els nostres dies ja ho sabeu:
continuar pel camí que ens van marcar els
nostres predecessors mirant de consolidar
tot el que de molt bo es va fer, revisar les
qüestions susceptibles de millora si se’n
detectaven algunes i obrir noves vies de
creixement i expansió de la pedagogia catalana en la mesura de les nostres possibilitats arreu del nostre territori i de l’estat
espanyol.

Com dius?
En Jordi, m’ho va haver de repetir dos cops,
no em creia que hagués pensat en mi per
aquesta empresa. Vaig dubtar solament el
temps inicial que vam estar xerrant per
telèfon en Jordi i jo. A mida que el sentia
parlar m’anava animant tot sol. Recordo el
moment com si fos ahir. Jo provenia de
“l’ala dura, còmode i inoperant“ del COPEC,
d’aquells que critiquen i no fan res per
millorar la situació, no fos cas que ens
equivoquéssim i sortíssim “retratats“.
Sort n’hem tingut de tots i totes aquelles
que s’han bolcat a treballar per un somni,
per un projecte Col•legial. Sense “elles” no
estaríem on estem, això us ho ben asseguro.
La vida arran d’aquell “SI VULL“ va fer donar un tomb de 180 graus aquell Pedagog
funcionari de l’Administració pública. En
l’inici de la conversa havia de ser un vocal
de la Junta de Govern, al final m’oferia la
vicepresidència. Segurament va detectar
tanta il•lusió com estupefacció i per això es
va anar animant amb el seu oferiment com
jo ho feia amb les seves paraules.
En aquella època no els va aturar cap
obstacle, van dur la Llei de Creació al
Parlament i aquesta va ser aprovada per
unanimitat abans d’acabar el 2001. Els
interessos contraposats d’alguna Corporació
molt ben connectada políticament i gran
experta en estratègies de passadissos
Parlamentaris, va aconseguir retardar -si,
això si- la fita d’aquell grup de pedagogues
tossudes, persistents i fermes de convicció
–gràcies Tarragona i Cervera i gràcies després Barcelona. Només van retardar quelcom que arribaria a quallar finalment el 14
de juny de 2002 amb la constitució de la
primera Junta de Govern del Col•legi, en
una inoblidable cerimònia a la sala d’actes
de La Pedrera.
La feina fosca, anònima i dura per incompresa, havia acabat amb èxit. La Iniciativa ja
era una realitat i els/les professionals de la
pedagogia i psicopedagogia catalana teníem col•legi professional.

Si us he parlat reiteradament del valor de la
Junta de Govern no es de forma gratuïta, ni
és un símptoma de demència senil, és
perquè resulta clau per entendre l’engranatge de la nostra Corporació professional.
Penseu que molts dels Col•legis del nostre
entorn, tenen un sistema de compensació
basat en les dietes i d’altres estímuls paraeconòmics, que no contempla la nostra
limitada economia basada en les aportacions semestrals de cadascun de nosaltres.
Les dimensions de Col•legis històrics,
consolidats al llarg del temps faciliten la
semi professionalització de molts dels
membres vinculats als òrgans de govern
col•legial. En el nostre cas, com ja sabeu,
només podem parlar de dues persones que
reben la retribució corresponent per la seva
feina diària –les dues administratives del
COPEC– la resta, Junta de Govern, Consell
Social i Comissió de Deontologia -de més a
menys- han dedicat les seves hores al
Col•legi sense cap altra recompensa que el
prestigi professional i l’orgull personal de
poder col•laborar a fer de la professió de
pedagog i psicopedagog, una alternativa
professional real i a enfortir-les com a
ciències vinculades a l’Educació amb majúscules i a la formació de formadors.
Amb aquest grup de treball rau l’èxit de la
nostra corporació, i des d’aquí i en la meva
darrera editorial vull retre’ls el meu agraïment, reconeixement i homenatge, car
aquesta dedicació lleial i “amateur” ja no és
el que prima en els nostres temps i cada
cop ha de costar més trobar persones que
es mobilitzin per quelcom eteri, per quelcom intangible, com són la il•lusió, les
esperances de millora i el desig de canvi en
la nostra professió i per extensió i en la
mesura del possible en la nostra societat.
Sabeu com omple d’orgull poder dir que
ens hem reunit durant dotze anys seguits,
mes rere mes, un matí de dissabte? que
només hem aturat la nostra activitat de
Junta els mesos d’agost i perquè així ho
expliciten els nostres estatuts? Que cap
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Junta de Govern s’ha hagut d’anul•lar per
manca de quòrum ? -és a dir 6 quan érem
11 i 7 quan hem sigut 12?
Això només s’aconsegueix envoltant-te de
persones capaces, bones professionals,
compromeses, rigoroses i il•lusionades,
l’únic mèrit que em puc atribuir d’aquests
darrers vuit anys: la seva selecció. M’haureu
sentit parlar sovint que amb persones així,
fins i tot el president sembla bon president i
no es falsa modèstia, és la pura realitat.
Envoltat “d’aquest personal”, el cap de
màquines és el de menys. El bon equip
dissimula les evidents limitacions del seu
“capità”.
No vull posar noms, totes i tots els que
m’heu acompanyat en aquest camí i els
pocs, poquíssims que heu hagut de baixar
per un o altre motiu del tren en marxa,
sabeu a qui em refereixo.
Gràcies Junta de Govern, gràcies Consell
Social, gràcies Comissió de Deontologia,
gràcies Departament d’Administració, gràcies Assessors Jurídics.
Gràcies a totes i tots els membres dels
diferents Grups de Treball del COPEC.
Autèntica columna vertebral formada per:
Salut, Terapèutica i Qualitat de Vida, Pedagogia Social; Gent Gran; Pedagogia i Escola;
Superdotació i Altes Capacitats; Mediació;
Pedagogs sense Fronteres/COPEC Solidari.
Gràcies per venir “in person” molt i molt
sovint “abans” i per estar a l’altra banda del
Skype o del Fòrum intern “també ara”, per
aportar la vostra expertesa i nodrir la nostra
pedagogia i psicopedagogia amb el vostre
coneixement, a canvi d’un got d’aigua i en
moments de vaques grasses fins i tot
d’algunes galetes i cafè…
Finalment gràcies a les nostres expertes i
experts, per estar sempre amatents a la
trucada de Secretaria per donar resposta
àgil i desinteressada a requeriments -sovint
d’avui per demà- dels diferents mitjans de
comunicació i agents socials, amb demandes benauradament cada cop més sovintejades.
Amb tothom ens retrobarem sempre que la
pedagogia catalana, espanyola, europea…
ens ho requereixi. Teniu la meva paraula
que no desapareixeré del món professional
un cop desvinculat de les meves obligacions
presidencials. Ser membre vitalici del
Consell Social del Col•legi de Pedagogs ho
garantirà, creieu-me.
I finalment, gràcies COPEC…

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
Gràcies per haver omplert d’activitat frenètica, variada, enriquidora, il•lusionant i cognitivament nutritiva, una rutinària vida laboral.
Per haver-me permès anar a “l’escola dels
grans“ durant dotze anys, per haver-me
permès visitar contrades inaccessibles per a
un tècnic, funcionari de carrera. Per haver
pogut compartir moments de decisió,
moments d’estudi, de reflexió i perquè no
dir-ho, fins i tot, també de glamur en alguns
moments.

I sabeu una cosa estimades col•legues… el
millor està per venir… i no parlo només de la
nostra professió… ;-)

Tot un postgrau de Pedagogia/Psicopedagogia de quatre anys i un màster de les
mateixes matèries de vuit anys de durada i
a més… totalment de franc!

Josep Maria Elias i Costa
President de la II i III Junta de Govern
Col•legi de Pedagogs de Catalunya
Barcelona, juny de 2014

Us portaré “més de mil vegades” al cor i a la
memòria, fins que algun dels dos em faci
”figa”.
Salut, país i pedagogia !

De part de la meva muller i filla, gràcies per
descarregar-les de la meva “pesada companyia” en molts i molts moments de la
nostra vida matrimonial i parental. Això sens
dubte n’ha allargat la salut i l’esperança de
vida del vincle conjugal.
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Des de la constitució del Col•legi de Pedagogs l’any 2002 han estat
presents els compromisos ètics amb la professió i la societat. Van
prendre forma al codi de deontologia l’any 2006 i ara amb la perspectiva del temps, hem procedit a afinar-lo per respondre millor a
la realitat i per donar-li un format més comunicatiu. Els pedagogs i
psicopedagogs que compartim coneixement hem anat explorant
diversitat de perfils professionals que amplien els originaris de
l’edu-cació i la docència. Els professionals de la pedagogia s’han
fet presents en activitats sòcio-pedagògiques d’àmbits com ara animació i lleure sigui infantil, juvenil, o amb gent gran i molt gran; en
serveis personals, d’atenció a la salut i psicopedagògics; en formació laboral i permanent a l’empresa; en institucions de justícia i protecció a la infància; en museus, departaments d’art i cultura; en
educació de carrer i dinamització comunitària; en mitjans de comunicació; és a dir, en diversos àmbits socials i culturals.

Venim de l’Antiga Grècia

CODI DE DEONTOLOGIA 1

Aquest Codi de Deontologia s’ajusta a allò que preveu la LLEI
7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col•legis professionals, pel què fa a drets i deures (art. 8), a
intrusisme professional (art. 11) i a exercici ocasional d’una activitat
professional (art. 14). El projecte ha estat estudiat i elaborat per la
Comissió de deontologia segons que es preveu als Estatuts del
Col•legi de Pedagogs de Catalunya, reconeguts per la RESOLUCIÓ
JUS/1664/2010, de 25 de maig, Registre de Col•legis Professionals
de la Generalitat de Catalunya. Fou lliurat a la Junta de Govern que
el va prendre en consideració i el va exposar a consulta dels
col•legiats durant trenta dies del mes de juny de 2013 aplegant
algunes observacions que han estat ulteriorment considerades per
la Comissió deontològica.

La Comissió de Deontologia, formada per Martí Teixidó, president,
Dolors Prats, secretària, i les/els vocals Violeta Núñez, Albert Lacruz,
Pilar Lleonart i Pilar Roca, amb data 21/11/2013, un cop valorades
les aportacions de la participació col•legial a la proposta de revisió
del Codi de Deontologia per part de la Comissió, dona per tancada
la redacció final del Nou Codi de Deontologia, ratificada en la Junta
de Govern del 14/12/2013.
Preàmbul
El Col•legi de Pedagogs de Catalunya es proveeix d’un codi deontològic, un codi de conducta guiat per valors ètics. L’ètica de
màxims en una societat democràtica pluralista té caràcter personal
basat en la llibertat de consciència. No té cap consistència parlar
d’ètica natural o d’ètica universal però encara esdevé més fràgil el
reduccionisme del subjectivisme moral. Som els humans qui establim valors que puguin guiar la nostra vida per tal que puguem
prendre decisions i donar respostes d’alçada humana. I els qui ens
dediquem a la pedagogia amb diferents perfils professionals 2, hem
de recordar que la consciència es construeix socialment en la infància, a partir de cada entorn geogràfic cultural, que evoluciona amb
l’experiència personal i que es reconstrueix col•lectivament en cada
temps històric en els processos d’hominització de cada generació.

El codi s’estructura en sis àmbits que puguin ser clars a tothom.
PRINCIPIS d’ordre ètic reconeguts en la nostra societat. PROFESSIÓ
que situa els deures en les accions més habituals. PERSONES on
s’afirmen i comprometen deures personals. PROFESSIONALS que
acorden els deures que ens devem uns professionals als altres.
ORGANITZACIONS atès que s’ha de ser lleial a les empreses i
institucions sens perjudici dels deures. SOCIETAT atès el valor que
la professió té per al conjunt social i que hem de realimentar.
Els deures segueixen una numeració correlativa única per tal de
poder citar-los, i alhora queden ubicats en un dels àmbits per poder
recordar-los. Per això mateix s’ha optat per un codi breu, brevíssim.
Confiem que sense haver de modificar-lo podem fer explicitacions
o concrecions necessàries amb relació a l’actualitat social. Caldrà
tan sols establir-ho per acord qualificat de la Junta General o bé
podria derivar-se d’un acord congressual consegüent a un debat
obert i participat segons els Estatuts. És possible que amb el temps,
alguns dels acords esdevinguessin innecessaris i podrien ser
derogats pel mateix òrgan sense necessitat de modificar l’estructura
del codi.

Front a l’ètica personal tenim la necessitat d’acordar una ètica social
de mínims que tots hem de respectar, el mínim denominador comú
resultant de l’ètica necessària quan hem de donar respostes científiques, tecnològiques o professionals. (Pensem per exemple en
bioètica i ètica mèdica, ètica de l’economia, ètica de l’empresa tecnològica, ètica dels mitjans de comunicació...). La millor manera
d’arribar a l’ètica de la professió és col•legial, en diàleg interpersonal: allò que honestament i de comú acord consideren irrenunciable avui en l’exercici de la professió. El diàleg amb col•legues de
la professió ens allibera també del pes excessiu d’haver de decidir
personalment assumptes complexos amb les conseqüències que
se’n poden derivar.

El redactat segueix un format declaratiu assertiu en cada àmbit i
cada deure es concreta en un verb de conducta en infinitiu llevat
dels principis i valors que s’expressen amb nom substantiu. En tot
cas, la declaració inicial és de caràcter personal amb expressió coral
i per això té forma verbal de primera persona del plural. Volem així
subratllar el sentit ètic de compromís personal en l’exercici de la
professió amb la seguretat i confiança d’haver-ho decidit de manera col•legiada.

El codi deontològic és diferent de les normes d’acció professional
de caràcter científic i tècnic que han de guiar les bones pràctiques i
que podem tenir en d’altres documents que es van actualitzant. El
codi deontològic ateny el sentit de l’acció i la dignitat del destinatari
de l’acció, en el nostre cas persones però també podrien ser
animals i la natura tota, l’habitacle comú de tots els humans d’avui i
de l’avenir.

-1-En el decurs del text del Codi, i per tal de facilitar-ne i agilitar-ne la lectura, s’utilitzarà el genèric masculí «Pedagog o Pedagogs» i «Psicopedagog o Psicopedagogs» com a
tractament de la realitat plural que aglutina el col•lectiu de Pedagogs, Pedagogues, Psicopedagogs i Psicopedagogues a qui va adreçat aquest Codi.
-2-El Col•legi de Pedagogs de Catalunya està atent a la diversitats de perfils professionals que responen a noves necessitats personals i socials. Aquests perfils són identificats al
document FUNCIONS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A, actualitzats a partir de l’Observatori de Perfils Professionals del COPEC
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1511&i=ca
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La Federazione Europea dei Professionisti
della Pedagogia in Europa 1
Gianfranco di Lorenzo2

Nel corso dei secoli numerosi sono stati gli
eventi che hanno attivato mutamenti anche
radicali nel modo di pensare e di vivere
degli uomini. Oggi ci troviamo ad affrontare
uno dei più profondi cambiamenti che
investe non una o più aree geografiche, ma
l’intero pianeta con il tentativo di omologarlo non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale.
Quella che oggi chiamiamo globalizzazione
non è altro che il risultato di una postmodernità basata sulla interdipendenza di
numerosi fattori che se da un lato consente
di acquisire nuove conoscenze e offrire nuove ed innumerevoli opportunità, dall’al-tro
tende a cancellare i particolarismi i quali
tentano una “ultima sortita” nel tentativo di
mantenere un proprio riconoscimento all’interno della universalità.
Come educare alla globalità? Come ampliare la nostra coscienza di cittadini del
villaggio globale? Come favorire la nostra
formazione nostra e quella delle nuove
generazioni alla flessibilità, alla competizione solidale, all’equità, alla armonizzazione
delle variabili aumentando la qualità della
vita, alla tutela della propria e altrui identità
nella universalità? Come ridefinire l’etica
della nuova cittadinanza nel rispetto della
persona?

La strategia permette di rapportarsi alla
complessità perché la ingloba nella propria
azione e questo significa saper cogliere gli
elementi imprevisti che emergono e tenerne
conto. La caratteristica su cui si può basare il
proprio agire nella complessità è pensare
che la propria azione sia contemporaneamente sia di esplorazione che di sperimentazione: un agire creativo di sguardi nuovi
sulla realtà che vuol dire sguardi nuovi su di
sé per scoprire modi di essere prima
sconosciuti o non totalmente conosciuti.
Parliamo quindi di una nuova strategia
pedagogica di ricerca-azione dove l’azione
creatrice rappresenta un agire che ha come
finalità quella di generare, rompere, attivare,
costruire e non solamente un mettere in
atto. E’ un agire fatto di gesti di cui siamo
in grado presumibilmente di individuarne le
conseguenze: di alcuni siamo consapevoli di
cosa possono produrre, di altri non siamo in
grado di saperlo.
Tutto ciò implica una quota d’incertezza e di
indeterminatezza legata al proprio essere, al
proprio fare, al proprio partecipare che,
accettandola, ci consente di essere disponibili ad attendere il giorno in cui queste cose
daranno esiti e risultati. Ecco che nel tempo
dell’incertezza l’educazione viene chiamata
in gioco in quanto deve accompagnare globalmente la persona nella gestione delle
stesse incertezze e rotture, aiutandola ad
affrontarle in modo personale.

Sono le domande che la pedagogia del
Terzo Millennio deve saper affrontare per
definire gli argini del continuo fluire senza
correre il rischio di ridurre l’agire umano e la
stessa persona a programmi definiti che
renderebbero la persona astratta ed il suo
agire estraneo alla realtà della quotidianità.
E’ uno scenario che impone un ripensamento radicale del rapporto dell’uomo con il
proprio ambiente naturale e sociale rendendo forse urgente l’esigenza di una nuova
cultura.
In questo nuovo scenario sociale e culturale
ogni persona dovrà confrontarsi con situazioni del tutto inedite per le quali non
possono esistere risposte predeterminate,
ma solo competenze strategiche dove per
strategia si intende apprendere, in tempo
reale, che non esistono risposte migliori in
assoluto, ma solo risposte buone o meno
buone a seconda dei tempi e degli spazi
che sono in gioco ed abituare alla responsabilità, al senso critico e alla creativi-tà che
significa soprattutto scommettere su uno
sviluppo che abitui passo dopo passo ad
affrontare i problemi che si presentano nelle
diverse condizioni di vita operando scelte
consapevoli e responsabili.

Invece, noi oggi siamo in un processo di
assimilazione ed appiattimento che ha
riflessi sul concetto di cittadinanza perché si
restringe lo spazio del pensiero critico che
tende a paralizzare la partecipazione dei
cittadini.
Siamo in un modello culturale che riduce
l’uomo a homo oeconominus che si fonda e
si ispira a criteri di utilità, di consumo, di
efficienza diffondendo una cultura della
soggettività che ha escluso le vaste questioni e preoccupazioni che la trascendono
dimenticando, quindi, le grandi domande di
senso negando la dimensione etica
dell’esistenza.
Questa cultura della soggettività ha rappresentato, nella sua accezione negativa, una
forma d’individualismo esasperato che ha
ridotto la vita a privatizzazione determinando forme di chiusura e di autoreferenzialità
che impediscono alla convivenza civile di
svilupparsi.
Si sente l’esigenza di riportare la cultura
della soggettività alla persona in quanto
soggetto di relazione per ricostruire anche
una dimensione sociale e pedagogica.
Oggi stiamo assistendo ad un’abdicazione
della responsabilità di educare e di schiudere un orizzonte di senso e di ricerca. E’ uno
dei pericoli della globalizzazione: quello
della delega della responsabilità.
Come si raggiunge la logica di consapevolezza e responsabilità? Sicuramente con
l’acquisizione della capacità di saper evolvere continuamente per essere sempre all’altezza della situazione. Scoprire o essere
capaci di scoprire nuovi modi di vedere le
cose e di affrontare i problemi, richiede capacità di lavorare nell’inquietu-dine e
nell’insicurezza, la capacità di metter-si continuamente in gioco e partecipare in modo
attivo e creativo al proprio processo di
educazione. Cambiamento ed innovazio-ne
sono le parole chiave.
Oggi le difficoltà dell’educazione trovano la
loro radice nella qualità complessiva dell’organizzazione e dei rapporti sociali, nella
problematica trasmissione culturale da una
generazione all’altra, nella rottura di un
quadro largamente condiviso di “esigenze
valoriali”. In questo stato di cose l’attività
educativa, intesa come iniziazione ai significati del vivere, non appare più scontata per
cui appare la tentazione “dell’abbandono di
ogni responsabilità educativa”.

Educare nel tempo dell’incertezza non significa aumentare il senso di sicurezza o il
“sapere”, bensì far emergere a livello cosciente le resistenze alla necessità di evoluzione e aiutare a decidere se veramente si
vuol affrontare il difficile compito di imparare a cambiare. Ma questo processo
educativo riesce a modificare gli atteggiamenti solo a condizione che l’individuo vi si
senta personalmente e profondamente
coinvolto.
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Contro questa tentazione, e prima di
lasciarsi prendere dalle questioni relative al
“come fare”, occorre cercare di capire ed
interpretare tutte le variabili che sono in
gioco ed evitare eccessive frammentazioni
che rischiano di generare una destrutturazione nella teoria e nella prassi educativa
facendo perdere il carattere di scientificità
dell’educazione relegandola a disciplina
debole.
È possibile ricomporre la frammentazione
individualistica ed evidenziare possibili
percorsi di vera continuità educativa?
L’interrogativo si risolve in un impegno: nel
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contesto culturale odierno è urgente
chiedersi come attivare le migliori condizioni
per garantire l’unità dell’atto educativo. Il
rinnovamento richiede un complesso modo
di pensare e di praticare l’educazione oltre
ad un grande equilibrio in modo da
custodire tutti gli aspetti ed aprirsi alle
esigenze d’innovazione.
Per fare ciò bisogna costruire una complessa opera ingegneristica capace di armonizzare i diversi aspetti seguendo alcuni
criteri metodologici che ne permetto-no di
seguire l’orientamento pedagogico.
La competenza educativa di cui c’è bisogno
non può essere pensata e costruita esclusivamente all’interno di spazi relazionali e
contesti in cui riceviamo un preciso mandato. La competenza, come ci dice la Comunità
Europea, è data da conoscenza, abilità,
qualità umane. Nel concetto di competenza
c’è questa sintesi e ci aiuta a capire un altro
passaggio: che l’efficienza trova il suo limite
nell’umano.
In questa visione complessa la competenza
si configura con l’esplicitazione di risorse
cognitive che presiedono a processi di azione e di decisione da cui dipende la qualità
della prestazione che diventa “strategica”
perché investe la capacità di produrre
innovazioni e far fronte agli imprevisti e
capacità di sapersi muovere su più discipline o su più saperi. Proprio sulla competenza
come FEPP abbiamo accolto favorevolmente lo studio sulla certificazione delle stesse
competenze che stiamo elaborando.
L’importanza pratica di tutto questo si
traduce nel fatto che il pedagogista deve
essere dotato della consapevolezza che nei
rapporti col mondo circostante potrebbe
avere la necessità di dover apprendere cose
del tutto nuove, talvolta non sempre riconducibili alle limitate competenze acqui-site a
livello universitario, che sicuramente deve
possedere, ma che da sole non sarebbero
sufficienti a produrre conoscenza e quindi
competitività. Questa necessità di dover
apprendere deve trasformarsi in una esigenza personale, motivata ed irrinunciabile,
presente in ogni momento della carriera.
Ciò determina l’esigenza di disporre di strumenti culturali e professionali in grado di
far acquisire elevati livelli di competitività
con connotazioni in grado di orientare i
grandi processi di sviluppo; una professio-

nalità che sappia meritatamente intervenire
ed imporsi nei processi presenti nei sistemi
che caratterizzano le attività umane.
Da pedagogisti significa acquisire una nuova mentalità mediante la capacità strategica
di saper gestire l’innovazione in senso continuo e costante passando da una cultura
specializzata ad una cultura più generale e
multidisciplinare.
Essere competenti significa utilizzare in
modo creativo e autonomo il patrimonio di
conoscenze e di abilità costruite nei processi
di insegnamento-apprendimento. Il possesso sufficientemente solido di queste conoscenze e di queste abilità è indispensabile
perché si possa agire in modo competente.
Se si accetta una logica di questo tipo, il cittadino deve essere necessariamente “competente”, pena la effettiva possibilità di
esercitare i propri diritti di cittadinanza. L’insieme delle competenze di base costituiscono in questa prospettiva le competenze necessarie a un cittadino attivo e consapevole.
Oggi per operare delle scelte è indispensabile possedere capacità di governare i
problemi e perciò la nostra attenzione formativa deve rivolgersi alla creazione di strumenti di pensiero che ci permettano di avere un’idea complessiva; è necessario sviluppare una cultura che si basi sulle
connessioni tra i saperi e che faccia emergere le connessioni tra gli stessi problemi.
Nel mondo complesso ed interdipendente
in cui viviamo dove l’economia della conoscenza, la globalizzazione competitiva e la
diffusione delle nuove tecnologie di rete
hanno prodotto cambiamenti epocali, anche
il mercato delle professioni ne è coinvolto.
Proprio perché il mercato è differenziato
come FEPP abbiamo anche approvato lo
studio sul nostro profilo professionale.
In questa visione vi è un salto di paradigma
straordinario, una tendenza inarrestabile alla
professionalizzazione che sta ridisegnando
dalle fondamenta il contesto competitivo
del pianeta dove la conoscenza è tornata al
centro dell’universo economico e sociale.
Questo significa che anche l’uomo, il libero
professionista, il knowledgeworker sono al
centro di questo nuovo universo.
Spostare la visione dal processo di produzione a quello di condivisione, ossia dal

consumo razionale dei fattori disponibili alla
creazione di reti che facilitano la condivisione della conoscenza: è questo il significato evolutivo profondo di quello che oggi è
definito come capitalismo intellettuale.
Tutto cambia: in un mondo in cui la condivisione è il valore fondante, bisogna pensare
e agire in modo diverso: non si fa più
competizione individuale, si fa competizione
collaborativa, cooperativa, simbiotica. Non si
vince più da soli: o vincono tutti o non vince
nessuno.
Per questo è nata la FEPP perché le associazioni che l’hanno fondata hanno sentito l’esigenza di stabilire forti collegamenti e reti
allo scopi di dare dignità e riconoscimento
alla nostra figura professionale, ma, soprattutto, di porre la pedagogia al centro dei
processi sociali.
D’altra parte, se cambia il capitalismo, devono cambiare anche i modelli di rappresentanza degli interessi collettivi: occorre una
metamorfosi dei modi di concepire la
rappresentanza che dischiudano una nuova
dimensione sociale ed economica di condivisione e collaborazione come vuole fare la
FEPP.
Una nuova era in cui, per associazioni di
prima e seconda generazione, è un orizzonte fondamentale costruire una casa comune
della rappresentanza che diventi il punto di
condensazione di tutti i professionisti della
pedagogia e delle associazioni pedagogiche.
La FEPP si pone quindi come soggetto di
rappresentanza unitaria finalizzato a conseguire l’obiettivo di accompagnare anche la
crescita del sistema professionale nel suo
complesso attraverso lo sviluppo della
professione pedagogica in forma associata.
In questo mondo nuovo la FEPP diviene
soggetto di rappresentanza unitaria dei pedagogisti a livello europeo per integrarsi e
collaborare con tutti gli altri protagonisti
dell’economia e della società della conoscenza.
Questo sodalizio può dare risposta all’esigenza principale di uscire quanto prima dal
modello della frammentazione pseudocompetitiva fra le professioni in ambito
educativo e pedagogico. E’ necessario un
importante atto di coraggio e di umiltà allo
stesso tempo: mettersi insieme, condividere,
collaborare per il bene collettivo delle associazioni che vi aderiscono e, di conseguenza,
di tutti i pedagogisti.
Per raggiungere questo obiettivo, lo sforzo
principale della FEPP deve essere quello di
concludere accordi strategici ed operativi
con partner istituzionali, sociali ed imprenditoriali ai massimi livelli al fine di rafforzare
la struttura organizzativa e formativa delle
associazioni.
Eppure, per molto tempo, la mancata modernizzazione del sistema di regolazione
professionale di molti Paesi della UE ha
contribuito a ridurre fortemente la velocità
competitiva di questi Paesi sui mercati comunitari e internazionali.
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In Italia la legge 4/2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, entrata in vigore il 10 febbraio scorso, ha colmato questa lacuna con una
regolamentazione leggera ma pregnante ai
fini della tutela del consumatore/utente/cliente che contribuisce a:
1.far emergere le professioni non organizzate attraverso la processi di regolamentazione e visibilità istituzionale delle associazioni di riferimento;
2.informare e tutelare il consumatore attraverso meccanismi di attestazione degli standard qualitativi e di certificazione di parte
terza dei servizi forniti;
3.aumentare, di conseguenza, la qualità dei
servizi professionali nei confronti degli
utenti/clienti.
Senza dimenticare che un’altra importante
normativa italiana ha modificato profondamente lo scenario evolutivo delle associazioni: si tratta del Decreto Legislativo 13 del
2013 sul Sistema Nazionale di Certificazione
delle Competenze. Il DLGS è stato emanato

in recepimento delle raccomandazioni del
Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo sulla istituzione di un sistema di crediti
per l’istruzione e la formazione professionale, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e per la garanzia della
qualità dell’istruzione e della formazione
professionale. Esso avrà un ruolo fondamentale per la valutazione e la valorizzazione del patrimonio di esperienze di studio
e di lavoro di tutte le persone e, in particolare, dei professionisti.
Ho citato queste due normative italiane perché la FEPP, avendo sede legale in Italia,
afferisce in toto a queste normative e
ricordando che tutto ciò implica il dovere
della comunità pedagogica di incrementare
maggiormente la concertazione e la condivisione, l’allargamento delle reti di collaborazione.
Pluralità e pluralismo nel mondo della pedagogia sono allora, al presente, un dato
storico inconfutabile e, al tempo stesso, un

-1-Conferenza di Gianfranco di Lorenzo al “INCONTRO INTERNAZIONALE. PEDAGOGIA 2020”, Mallorca il 15/11/2013
-2-Doctor in Pedagogia, Presidente de la Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia

valore insopprimibile da salvaguardare per
il futuro, ma che vanno coniugati, costantemente, con la ricerca del dialogo e il perseguimento della massima unità possibile,
anche nei rapporti con tutti gli altri settori e
con le Istituzioni interessate, se non si vuole
correre il rischio dell’emarginazione perché
le politiche di piccolo livello o la presunta
superiorità di un gruppo piuttosto che di un
altro, potrebbero, invece, significare, nella
durata, la pressoché scomparsa della proposta pedagogica e la sua minore incidenza
a livello internazionale.
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La societat a principis del segle XXI.
Re-codificar la professió de pedagog/a
Dolors Millan Guasch, Núria Rajadell Puiggròs, Assumpta Aneas Álvarez
Mariona Graell Martín, Elena Noguera Pigem i Ruth Vilà Baños
Grup PRAXIS1. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona
En aquest article ens proposem repensar la
figura del pedagog a partir de l’experiència
del Pràcticum del Grau de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona. conjuntament
amb les aportacions de les organitzacions
de pràctiques, els estudiants i diferents fonts
teòriques.
Per redefinir la figura del pedagog des de
l’actualitat canviant hem considerat, per una
banda, els marcs legals que delimiten les
nostres accions de forma normativa i, per
l’altra, els nostres marcs mentals que són els
que ens possibiliten repensar la professió
de pedagog. És per això que ens hem preguntat: Com és el món del treball a principis
del segle XXI en el qual el pedagog ha
d’actuar?
Re-codificar la professió vol dir repensar, i
reconduir alguns principis que han estat
vàlids, fins ara, en la majoria de les professions. Acceptar la incertesa en la qual
han d’actuar els professionals, valorar la
professionalitat com a recerca de noves
competències en la nostra disciplina, compartir amb professions afins la reconstrucció de la identitat professional, o bé ser
proactius en el desenvolupament laboral,
entre d’altres.
El perfil del pedagog resultant és, doncs,
d’un professional de l’educació/formació,
polivalent, que pot actuar en diferents
àmbits en els quals, directament o indirecta,
es doni el fet educatiu/formatiu.
1 - Els marc legals
Pel que fa als marcs legals hem seleccionat
la següent seqüència de referències legals
considerant el seu grau de significació:
A nivell europeu, la Declaració de Bolonya
es considera com el document que estableix
els fonaments per a la implementació de
l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
(EEES). Es tracta de la declaració conjunta
dels ministres europeus d'educació per a
dissenyar de forma coherent l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.
A nivell espanyol, el Real Decreto del BOE
1393/2007 del 29 d’octubre ordenarà els
ensenyaments universitaris oficials tot denominant-los graus i màsters.
L’Agència de Qualitat Universitària de la
Generalitat de Catalunya aprovarà el Pla
d’Estudis del Grau de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona, que s’inicia el curs
2009 – 2010 , i es fixarà la formació acadèmica de les properes promocions de pedagogues i pedagogs.
I per últim, la Universitat de Barcelona
aprovarà la normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes dels estudiants al 2012, tot
establint que les pràctiques representen una
activitat de naturalesa formativa duta a
terme pels estudiants i supervisada per part
de la mateixa Universitat.

2 – Els nostres marcs mentals
La societat de principis del segle XXI ha
generat nous recursos, noves necessitats socials, noves formes de treball, nous contextos.
Entenem per a nous recursos tots aquells
mitjans, noves energies, nous processos
productius, nous criteris mediambientals,
noves tecnologies de la informació i la
comunicació que s’incorporen en el món del
treball.
Entenem que en la nostra societat s’estan
generant noves necessitats socials -no directament relacionades amb la tecnologiacom a conseqüència de l’augment de l’atur,
l’envelliment de la població, les migracions,
o bé el deteriorament de la biosfera, entre
d’altres, que promouen la redefinició d’alguns perfils professionals.
Entenem que, com a resultat de la
introducció de la tecnologia, dels nous recursos o bé de les noves necessitats que
s’estan generant en la nostra societat, s’han
possibilitat noves formes i /o entorns de
treball, i fins i tot la redefinició de moltes de
les formes de treball considerades com a
tradicionals.
Entenem que s’estan generant nous contextos laborals basats en el compromís social
de les organitzacions, en l’economia
col•laborativa i els béns comuns col•laboratius, en l’equilibri entre els que ofereixen i
els que reben.
I és en aquesta societat cada cop més canviant i innovadora, on els contextos professionals es van reconfigurant, on emergeixen nous perfils i necessitats socials a les
que donar resposta, on s’incorporen altres
característiques que no eren considerades
en el darrer segle i a les que cal també
poder-hi respondre des de la professionalitat.
A continuació exposem alguns dels marcs
mentals –a tall d’exemple- que orienten a
l’equip de coordinació del Pràcticum del
grau de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona. S’ha d’entendre com la necessitat
de “saber el que passa fora” que ens ajuda
a definir l’ orientació del perfil professional
del pedagog. Aquests marcs mentals els
hem anat construint des de diferents fonts,
autors o bé vivències, interpretats com el
resultat de la intel•ligència col•lectiva, com a
autoria social, on hem de tenir en compte
que ens trobem en un escenari i moment
perfilats bàsicament per:
•Un context global, complex, imprevisible,
interdisciplinari i amb pocs recursos.
•La necessitat de ser flexibles, observar i
canviar.
•La dificultat per saber on comença i on
acaba una professió. Les professions estan
colonitzades i els marcs de referència són
canviants.
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•L’existència de professionals polivalents i
itineraris professionals discontinus.
•Un món del treball on l’obediència, la
diligència i la intel•ligència esdevenen valors afegits de les persones, que es poden
comprar, en contraposició a la iniciativa, la
creativitat i la passió, que no són producte
de mercat.
•Una ingent quantitat de coneixements,
amb noves infraestructures que permeten la
globalització dels sabers en un aprenentatge interconnectat. Tot plegat, requereix de
professionals preparats en noves perspectives que tendeixin a incrementar i diversificar el coneixement, lluny de la uniformització.
•La interpretació de què la quantitat no
sempre és indicatiu de qualitat; el creixement infinit és impossible en un planeta
finit.
•L’existència d’un sistema productiu o de
serveis relacionat al territori, en el nostre cas
a Catalunya, que repercuteix directament i
en gaudeix la persona del territori, tot
garantint la sostenibilitat.
•La importància d’afavorir la trobada de
cultures per damunt de la topada entre
cultures. La immigració porta a una societat
emprenedora, vital i plural.
•La immersió en l’era de la “co-innovació, de
la col•laboració amb altres professionals, on
esdevé imprescindible treballar des de
l’horitzontalitat de funcionament, des de la
reciprocitat, per tal de garantir la sostenibilitat i la cooperació vers el bé comú.
3 - Re-codificar la professió de pedagog
Aquests marcs mentals que emergeixen
com a trets característics de la societat del
nostre segle ens porten a detectar la contaminació que alguns conceptes -com ara
professió, lloc de treball o bé professionalitat, entre d’altres- han acumulat al llarg de
la història. Per això esdevenen indispensables noves paraules que comuniquin idees
d’avui, que permetin descriure i re-codificar
la professió de pedagog/a, en el ben entès
que els diferents agents implicats en el
pràcticum s’imbueixin d’aquestes idees.
El pedagog ha de poder desplegar les seves

competències movent-se en aquests grans
marges d’incertesa. Ens correspon doncs
actuar de manera que possiblement no se’n
sàpiguen les conseqüències, sense previsió
de futur, però cercant aquells entorns en els
que poder trobar marcs de referència, i si
més no construir-los enmig d’aquesta
complexitat.
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Aquest professional, a més, ha de treballar
des del paradigma de la formació basada
en la reflexió, incorporant estratègies de
pràctica reflexiva per tal de preservar la
importància de pensar sobre l’acció, enmig
d’aquesta emergent hiperactivitat.
Els pedagogs i les pedagogues hem de
participar com a bons professionals en
aquests processos de canvi, essent capaços
de construir el nostre futur tant individualment com col•lectiva. Hem de poder incorporar la dimensió prospectiva i no restar
reclosos merament en una acció momentània. En aquest sentit, hem de ser uns
professionals que generem condicions que
afavoreixin l’aprenentatge de les persones,
els grups i les organitzacions, ser gestors de
canvi.
En un moment on sembla que es
reconstrueixen les identitats professionals,
però partint d’una identitat, cal ser capaços
de definir els punts claus del pedagog,
rescatant el valor afegit i intrínsec de la
disciplina pedagògica com a una disciplina
sòlida. Esdevé indispensable partir del
coneixement de la professió, el sector,
l’educació o bé la formació; enfortint el vincle emocional amb la professió, amb el
sector; aportant solucions allunyades del
quietisme i de la mera queixa. Des d’aquest
punt de vista, la proposta s’emmarca en el
fet d’incrementar la cultura pedagògica del
país, de Catalunya.
Des d’aquesta aposta, convé combinar la
formació acadèmica i el treball. Tant si la
universitat és més acadèmica com si és més
professional, les pràctiques han de ser
professionals. La professionalitat equival a
la recerca de noves competències en la
nostra disciplina; per tant és dinàmica i
canviant.
Entre les habilitats a desplegar per fer
possible aquesta tasca pedagògica, esdevé
urgent i indispensable el fet de saber
utilitzar de manera creativa les capacitats
del coneixement des de l’emprenedoria,
com a forma de posicionar-se en una manera de pensar. Aquesta és la importància
de l’auto-ocupació com a una forma
cooperativa de treballar.
El pedagog/a no solament comparteix espai
amb professions afins -educació social, treball social o bé formació del professorat, per
exemple- sinó que participa del mateix
escenari amb altres professionals als quals
l’experiència laboral els ha encaminat a
desenvolupar la seva activitat professional
en el món de la Pedagogia. És per això que
no existeix un espai natural del pedagog/a;
la pedagogia i la professió són transversals.
Més que la identificació amb un perfil
professional o amb un lloc de treball concret -que poden anar modificant-se al llarg
de les biografies personals- esdevindrà
indispensable desenvolupar sòlidament les
capacitats professionals de manera que la
persona pugui realitzar la seva especialització com una de les concrecions possibles en
el terreny professional.

Considerem doncs al pedagog o pedagoga
com a una persona professional experta,
amb visió àmplia, on el rigor científic i
intel•lectual, el respecte per a la professió, el
saber actuar de manera responsable,
correcta i coherent, però sobretot l’ús que
en faci del seu coneixement, esdevinguin
les característiques que nordreigin la seva
acció.
4 - El perfil del pedagog
El pedagog és, doncs, un professional de
l’educació, polivalent, que pot actuar en
diferents àmbits en els quals, directament o
indirecta, es doni el fet educatiu/formatiu, i
per tant pot:
•Intervenir en diferents tipus de col•lectius
(infants, joves, persones d’edat avançada,
col•lectius específics, persones aturades o
bé població activa, entre d’altres).
•Desenvolupar-se en organitzacions diverses
(tercer sector, empreses, museus, consultories, ajuntaments, administració local, autonòmica o bé estatal, o bé centres cívics,
entre d’altres).
•Especialitzar-se en temàtiques concretes
(entorns digitals d’aprenentatge, mediació,
orientació i inserció professional, o bé dinamització cultural, entre d’altres).
La seva formació el capacita fonamentalment per al desenvolupament de les següents funcions:
•Interpretar els canvis i les tendències que
introdueix la societat de la informació en la
realitat educativa/formativa.
•Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, recursos educatius o bé formatius, adequats a les característiques de
les persones, grups i organitzacions, en diferents contextos.
•Gestionar programes, projectes i recursos
pedagògics.
•Crear serveis i recursos educatius/formatius
adequats als col•lectius, incloent les tecnologies de la informació.
•Investigar i ser crític en la recerca actual.
•Actuar com a consultor en educació/formació.
Els sistemes i àmbits on pot actuar són:
•Sistema d’educació formal: algunes de les
actuacions que pot realitzar el pedagog en
aquest sistema serien impartir programes
reglats, donar suport a l’educació formal o
bé encarregar-se de programes reglats
específics.
•Sistema social: en ell el pedagog pot desenvolupar actuacions com ara promoure la
integració sociolaboral, potenciar la cohesió
social o bé fomentar el benestar de les
persones.
•Sistema empresa: en aquest àmbit el pedagog pot realitzar actuacions relacionades
amb la gestió de les persones, amb la gestió
cultural i amb l’elaboració de recursos
educatius/formatius.

L’acceptació d’aquests tres sistemes es
tracta d’una opció més organitzativa que
real, doncs elements d’un sistema poden
formar part de l’altre. Des de l’equip de
coordinació del Pràcticum optem per incorporar a l’educació formal, social i empresa
el concepte de sistemes complexes. Entenem que les dinàmiques de la societat
actual s’ajusten a aquestes teories. Considerem que els sistemes i els sistemes complexes estan formats per agents individuals
que interactuen, de manera no lineal, i
generen patrons de comportament a escala
superior que no podem preveure. Entenem
que aquests sistemes revisen i reordenen
constantment els seus components com a
resposta als estímuls rebuts de l’entorn,
quan les novetats constants impedeixen
que el sistema arribi a l’equilibri.
Oferim aquestes reflexions que des del
Pràcticum del Grau de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona hem estat construint i amb les quals estem treballant en
aquests moments. Esperem que l’acció ens
porti a oferir a la nostra societat professionals amb rigor científic i intel•lectual, responsables de la feina ben feta, que facin un
bon ús del seu coneixement, que es vinculin
emocionalment amb la professió i que
prenguin consciència que el prestigi i el
respecte per a la nostra professió és
construeix dia a dia.
5 - Referències
•Revista d’Innovació Docent Universitària
http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/
view/RIDU2014.6.4/12812
•Revista en Innovació i Recerca en Educació
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/
view/716
•EEES (1999)Declaració de Bolonya 19 de juny
de 1999. Comunicat de la Conferència de
Ministres europeus responsables de l’educació
Superior. Consultat el 17 de se-tembre de 2013
a : http://www.eees.es/pdf/Bolonia_ES.pdf
•BOE (2007) Real Decreto del BOE 1393/2007 del
29 d’octubre Consultat el 14 de febrer de 2013 a:
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10
/31/pdfs/A04349-04360.pdf
•AQU (2009). Verificació del Pla d’Estudis del
Grau de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona. Consultat 14 de febrer 2013 a:
http://www.ub.edu/pedagogia/pedagogia/do
cs/Memoria_Ped.pdf
•Normativa de pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants de la Universitat de
Barcelona(aprovada per la Comissió
Acadèmica del 27 d’abril de 2012 i pel
Consell de Govern del 8 de maig de 2012)
consultada el 14 de febrer del 2013 a:
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/12
/10/pdfs/BOE-A-2011-19362-C.pdf

-1-PRAXIS és un grup d’innovació docent reconegut per la Universitat de Barcelona, format per les professores i doctores en Pedagogia, que configuren l’equip de coordinació del
Pràcticum del Grau de Pedagogia:
Dolors Millan Guasch, col·legiada dmillan@ub.edu / Núria Rajadell Puiggròs, col·legiada nrajadell@ub.edu / Mariona Graell Martín. marionagraell@ub.edu
Assumpta Aneas Álvarez. aaneas@ub.edu / Elena Noguera Pigem. enoguera@ub.edu / Ruth Vilà Baños. ruth_vila@ub.edu
-2-http://www.eees.es/pdf/Bolonia_ES.pdf
-3-http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf
-4-http://www.ub.edu/pedagogia/pedagogia/docs/Memoria_Ped.pdf
-5-http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362-C.pdf
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Ressenya breu de l’obra:
“La Práctica Reflexixa.
Bases, modelos e instrumentos”1
Josep M. Elias i

Costa2

Parlar del llibre de les pedagogues Àngels3 i
Victòria4, des d’aquest escenari del Col•legi
de Pedagogs de Catalunya, ens porta a
identificar l’obra com un dels instruments
d’obligat ús per a l’exercici professional
dels/les docents i formadors de formadors
en general.
Veiem perquè...
L’Educació amb majúscules i les estratègies
didàctiques que s’empren han patit una
metamorfosi en els darrers temps. Allò que
ens anava bé per transmetre coneixement
fa uns anys, està obsolet actualment en la
seva immensa majoria. El mateix passa amb
les habilitats professionals. Les aptituds han
d’anar adaptant-se al moment que vivim.
Cal ser més flexible i tenir capacitat d’adaptació als nous reptes pedagògics. Sovint la
resposta a l’alumne raurà més a fora de
l’aula que dins, amb llenguatge més digital
que analògic. Amb eines diferents a les
habituals.
Quin millor context per debatre sobre termes com professió, professionalització, ofici... que el del propi Col•legi Professional.
Aquest llibre, orientat a la pràctica, es dirigeix a aquells docents, formadors, pedagogs, professionals de l'educació i responsables d'institucions educatives, interessats
a potenciar el desenvolupament professional mitjançant metodologies basades en la
reflexió. “El professional és l’ agent actiu del
seu coneixement.”
La novetat editorial ofereix als seus lectors
una base conceptual sòlida sobre què és
exactament la pràctica reflexiva i l'aprenentatge reflexiu i analitza el potencial didàctic
que té la pròpia experiència per al desenvolupament personal i institucional.
I quina és la finalitat principal del llibre? Ensenyar a educadors i formadors a convertir
la reflexió ocasional en reflexió metodològica, de manera que reverteixi en la millora
pràctica. Es tracta, sens dubte, d'una proposta pedagògica innovadora que aconsegueix
una articulació profunda del coneixement
teòric i el coneixement pràctic.
Aquest llibre presenta en les seves pàgines
una acurada selecció del coneixement teòric
i pràctic de la Pràctica reflexiva i, sense esgotar la temàtica, es proposa contribuir al
desenvolupament de docents reflexius que
aprenen de la seva pròpia pràctica.

Les autores, que acumulen una extensa
experiència docent, posen a disposició del
professorat les investigacions sobre la reflexivitat així com l'experimentació de la
pràctica reflexiva que han portat a terme
personalment en diversos contextos de
formació docent a Europa i Amèrica. La seva
dedicació a nombrosos projectes innovadors de capacitació, formació i desenvolupament docent, i de formació de formadors
les ha impulsat a desenvolupar diferents
metodologies basades en la reflexió.

pràctica reflexiva metodològica és vàlida,
també, per altres professionals. El material
admet variacions en la formalització en
funció del context de l’estil personal de
cada docent o formador.
Les autores són creadores i impulsores de la
“Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva”5 que reuneix experts en metodologies
formatives basades en la reflexió, de 52
països diferents.
Practica reflexiva. Bases, models i instruments,
constitueix un referent obligat com dèiem al
principi, per a la innovació en desenvolupament docent i per impulsar la formació
pràctica en la Universitat mitjançant l'orientació reflexiva del currículum així com des
dels Pràcticum o pràctiques universitàries.

Els primers capítols del llibre exposen la
necessitat de promoure el desenvolupament professional del docent així com els
trets competencials que requereix aquesta
professió al segle XXI (cap. I). Així mateix els
capítols II, III, IV i V faciliten al lector les
bases conceptuals de la Pràctica reflexiva
amb l'objectiu de proporcionar un coneixement científic de la noció i de la seva
consistència com a metodologia formativa.
En segon lloc, en el capítol VI, les autores
després d’aproximar el lector a les propostes i models reflexius del segle XX, presenten els seus propis models actuals (20082013) plenament formalitzats i alhora experimentats en fòrums avançats de desenvolupament docent els quals han estat
valorats positivament pels participants que
els han emprat per millorar la seva pràctica
docent.
Finalment la Victòria i l’Àngels destinen la
tercera part del llibre a presentar una valuosa selecció d'instruments i eines per al
desenvolupament de la reflexivitat docent
en contextos formatius o d'aprenentatge
professional. Es tracta d'un instrumental
inèdit però ben experimentat i que ha
mostrat la seva efectivitat mitjançant investigacions avaluatives. Els instruments més
senzills serveixen per despertar la reflexivitat docent i altres més elaborats per desenvolupar la competència reflexiva del docent
davant de situacions reals de la professió.
Cada capítol conclou amb una proposta de
desenvolupament reflexiu que convida el
lector a transferir a la seva pràctica docent
alguns continguts del capítol.
El llibre amb les seves suggeridores
propostes formatives, models i instruments
pràctics ensenya com emprendre i guiar la
pràctica reflexiva individual, grupal i institucional. El repositori formatiu que les autores
presenten ha estat experimentat amb èxit
en diferents països amb docents de les
diferents etapes i nivells educatius. També
s'han aplicat a altres col•lectius ja que la

Només em resta agrair les autores, en nom
de la Junta de Govern del Col•legi de Pedagogs vàries coses:
Primer, haver pensat en termes d’innovació
pedagògica amb la voluntat de millorar la
formació dels formadors i per extensió la
des discents del primer terç del sègle XXI.
Gràcies també, per haver pensat d’explicarho al seu Col•legi professional, per tal de
possibilitar la màxima difusió del seu
coneixement entre els col•legiats i col•legiades i de pas, justificar amb iniciatives tipus
“I+D” l’existència d’una corporació que
incentiva l’exercici professional i estimula la
investigació en l’àmbit de la pedagogia i la
psicopedagogia.
I finalment gràcies també, en especial a la
Victòria Gómez, per haver participat des de
dins, en els fonaments, disseny i consolidació d’aquesta casa comuna que és el
Col•legi de Pedagogs de Catalunya...
Moltes gràcies col•legues.

-1- A. Domingo i M.V. Gómez (2014). La Práctica Reflexiva. Bases, modelos e instrumentos. Madrid: Narcea Ed.
-2- Pedagog i Terapeuta Familiar, col•legiat, president del Col•legi de Pedagogs de Catalunya 2006-2014
-3- Àngels Domingo Roget (adomingor@gmail.com), Doctora en Pedagogia. Lidera la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva. Col•legiada i col•laboradora del Col•legi de
Pedagogs. http://www.practicareflexiva.pro/cat/equip-directiu/angels-domingo-i-roget/
-4- M. Victòria Gómez Serés, (viquigomezseres@gmail.com), Doctora en Pedagogia. Impulsora de la Plataforma Internacional Pràctica reflexiva. Col•legiada i Vocal a Lleida del
Col•legi de Pedagogs de Catalunya http://www.practicareflexiva.pro/cat/equip-directiu/m%C2%AA-victoria-gomez-seres/
-5- http://www.practicareflexiva.pro/
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Instituïm l'educació a
Martí Teixidó i Planas2
L'educació és, indubtablement, una qüestió
d'estat. Afecta tots els ciutadans. Fa humans
els cadells en la cultura on han nascut, amb
una llengua, uns patrons de conducta i un
imaginari que donen significació. Sovint es
recorda que cal tota la tribu per a educar un
infant, i Plató ja ho va deixar escrit al tractat
La República (o estat): tota la ciutat per a
educar els infants i convé aplegar-los junts.
En la societat democràtica prenen les
decisions els representants polítics, i en
educació hi ha d'haver el màxim acord, no
solament de la majoria política per nombre
de representants sinó per consens social.
Tot ciutadà contribueix a l'educació, tot
ciutadà és educador. La llei que pugui
regular l'educació ha de ser mínima i la
participació a tots els nivells ha de ser
màxima, fins a arribar a la participació
directa de les famílies en la institució
escolar on s'eduquen els fills.
En l'educació dels joves ciutadans cal
articular les finalitats socials acordades políticament i l'orientació personal que cadascú
doni a la seva vida en una societat plural.
Que hi hagi tensió entre la dimensió
personal i la dimensió social de l'educació
és raonable i necessari. Que s'instrumentalitzi per interessos polítics, comercials o de
proselitisme és inacceptable. Això que sembla que no estigui clar per a tots, està dit i
escrit fa més de cent anys. Dewey, acreditat
professor i filòsof de l'educació, ho sintetitzava el 1987 a “My pedagogic creed”, en
què proposava principis d'un model pedagògic per a la societat democràtica. “L'educació és una regulació del procés d'integració a la consciència social; la regulació de
l'activitat individual sobre la base d'aquesta
consciència social és l'únic mètode segur
per a una reconstrucció social [...]. A l'escola
ideal tenim la reconciliació entre els ideals
individualistes i els institucionals.”
Un estat imperial com Roma es va fonamentar en tres pilars: la llengua, el dret i la
religió, que va imposar als territoris que va
ocupar. Un estat centralista com França, que
al segle XIX s'obre a la democràcia liberal,
es fonamenta en la llengua, el dret i la
instrucció escolar a tots els ciutadans i va
generalitzar l'escola per a tots el 1881.
L'Espanya borbònica va ser sempre una
mala imitació del model francès. El rei
Carles III, per forçar una falsa unitat de país,
va disposar per edicte el 1768 que a les
escoles de Catalunya s'ensenyés en llengua
castellana, disposició que el bisbe Climent
de Barcelona va respondre reafirmant que a
les escoles del bisbat s'ensenyaria en català
i en castellà com a millor manera perquè els
infants parlessin bé el castellà. D'aquests
anys (1749) són les Instruccions per a
ensenyança de minyons de Baldiri Reixac,
un rector de poble il•lustrat que seguia
l'orientació de les Petites Écoles de PortRoyal, que ensenyaven en la llengua del

Catalunya1

poble sens perjudici d'aprendre després el
llatí i altres llengües. La construcció del sistema escolar a l'Espanya del segle XIX era
un desastre; no es consolidava res per l'alternança entre conservadors i liberals, que
feien i desfeien. Per això a final de segle es
constituïa la “Institución Libre de Enseñanza”, que promovia un ensenyament racional
i culte per a tots els ciutadans.

Catalunya ha d'instituir l'educació, sense subordinacions, amb guió propi i enllaçant
amb aquella renovació pedagògica tan
avançada del primer terç del segle XX,
adequant-la a la realitat actual d'una societat amb col•lectius d'orígens culturals diversos i donant una resposta adequada als infants i joves d'una societat de tecnologies
d'informació. L'acord i la decisió política han
de ser mínims, l'acció i el compromís dels
professionals per a superar els dèficits i
entrebancs de l'ensenyament actual han de
ser màxims i la participació de pares i
ciutadans s'ha de garantir a tots els nivells
de decisió

L'escola catalana urbana de final del segle
XIX era majoritàriament en castellà. Els Jocs
Florals de Barcelona i Jacint Verdaguer van
despertar la consciència per la llengua
pròpia en els ambients industrials urbans, i
es constituí l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. A l'inici del segle XX el
catalanisme polític féu seu el projecte d'una
escola en llengua catalana, orientada a la
cultura, ideal noucentista, seguint els
corrents de la pedagogia científica que
coneixien mestres que havien viatjat per
Europa i els Estats Units d'Amèrica.
La confluència d'aquesta aspiració d'una
escola renovada de pedagogia científica
amb la política institucional de l'Ajuntament
de Barcelona i de la Mancomunitat de Catalunya van produir el que no s'havia donat ni
a França, ni a Bèlgica, ni a Alemanya. A Catalunya eren les institucions públiques que
avalaven la pedagogia cien-tífica i l'escola
catalana. Lamentablement, van ser períodes
curts, 1908-1923 i 1929-1936/1939, interceptats per dictadures enemigues de Catalunya. I malgrat ser períodes curts, han
deixat una herència que ens ha permès
refer-nos ja al final de la llarga dictadura
(1939-1978). Òmnium Cultural va impulsar
des del 1961 l'escola catalana, i les Escoles
d'Estiu de Rosa Sensat des del 1965
aplegaven els mestres compromesos amb
la pedagogia activa a l'escola catalana.

Sistema educatiu / sistema escolar. Pilars
personals, socials i culturals
Lleis d'educació canviants, contraposades i
extenses no han garantit el bon funcionament de l'ensenyament i aprenentatge a les
institucions escolars. El funcionament efectiu es produeix a cada establiment. Convé
reconèixer la màxima iniciativa i també
responsabilitat a cada institució escolar que
correspongui al reconeixement professional
i social assolit.

En el punt de mira
Assolida l'autonomia amb l'Estatut del 1979,
la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec
de l'ensenyament, sempre subordinat a les
lleis d'Espanya i amb decrets que han
intentat en tot moment interrompre, amb la
vigilada autonomia, aquells progressos que
podíem impulsar per a consolidar una
escola catalana i de qualitat favorable a tots
els ciutadans. L'ensenyament articulat de
llengua catalana i castellana, considerant
que tenen estructures comunes, ha estat
atacat imposant el mateix nombre d'hores
de llengua castellana que catalana. Algunes
de les iniciatives empreses a Catalunya han
estat adoptades i generalitzades a tot l'Estat
en la forma però desvirtuades en el contingut. Així, les proves de competències
bàsiques de caràcter diagnòstic proposades
per a infants als deu i catorze anys s'imposen per llei als dotze i setze anys com a
proves terminals. Per rematar la feina, el
2013 es torna a considerar la llengua catalana com una llengua de segon ordre com
les “vernáculas” del 1976 i es restitueixen
les revàlides o exàmens d'estat.

L'organització i estructura bàsica s'ha de fer
amb criteri científic i professional comú i
estable per a totes les institucions. Cada
institució ha de fer el seu projecte, garantint
les bases acordades però amb la pròpia
identitat. Convé que els ciutadans puguin
escollir l'establiment escolar, no segons els
nivell o els resultats d'aprenentatge dels
alumnes, sinó segons l'oferta diferenciada,
la que pugui ser més adequada per als seus
fills, amb valors i opcions que atrauen la
confiança dels pares.
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Catalunya ha d'instituir l'educació des de la
seva realitat, necessitats i finalitats, sense
condicionaments externs. La decisió política
ha de ser clara per a tots els ciutadans i, per
tant, breu. Cal posar tan sols els pilars i
l'orientació del sistema que garanteixi unitat
i diversitat.

Tanmateix, cal trobar un sistema que superi
la confrontació de titularitat dels establiments, públics o privats. Sobre la base de
servei als ciutadans exercit per professionals, es proposen models que distingeixen la direcció institucional participativa
de la direcció pedagògica professional.
Repensem models escolars de patronat
vinculant els establiments escolars a institucions i grups reconeguts socialment que, en
el marc polític acordat, contribueixin a definir identitat pròpia i a vetllar per una bona
gestió des de la proximitat.

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
Coincidència en l'orientació
En la sessió del seminari sobre educació,
convocat per l'Institut d'Estudis Catalans i
Òmnium Cultural el 16 d'octubre, es van
presentar aquestes qüestions. La coincidència va ser general en l'orientació. Reduir
els excessos legals resultants d'haver hagut
de fer front a imposicions legals externes i
excessos reglamentistes que han reduït la
iniciativa del professorat i han estès la
desconfiança. L'ensenyament s'ha de basar
en coneixement científic i evidències i no en
opinions i sentit comú. S'ha d'acceptar la
diversitat d'institucions escolars que han
d'actuar amb autonomia sens perjudici de
garantir el servei educatiu acordat políticament. Es constata com a punt més fràgil la
limitada i desorientada formació del pro-

fessorat i la necessitat de jerarquia tècnica o
lideratge pedagògic. No podem ignorar les
resistències al canvi en assumptes que
podríem haver modificat malgrat la limitada
autonomia que hem tingut. Les decisions
per un sistema escolar propi han de ser
independents d'imposicions externes i
també d'interessos polítics per a arribar a
convèncer tot el professorat que és
imprescindible la seva acció per una educació eficaç i de qualitat.
Podem fer-ho. Recordem l'obra de la Mancomunitat de Catalunya feta en tants pocs
anys i amb tantes poques competències. Les
diputacions van cedir les seves per una
acció institucional unitària, i el president
Prat de la Riba va posar al capdavant de

cada institució les persones més preparades
amb independència de la seva adscripció
política. Avui, disposem de més coneixement i recursos, i sobretot tenim la legitimitat social que exigeix un país ben organitzat
i una educació eficaç per a elevar la cultura
de tots els ciutadans.
En el seminari s'ha presentat un document
en format hipertext que, estructurat en vuit
pilars, posa a debat qüestions clau per
decidir amb acord. Les que ha de presentar
el marc legal mínim comú.

EI

x

-1-Article publicat a El Punt Avui el 20/10/13 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/686781
-2-Mestre i pedagog, doctor en filosofia i ciències de l'educació, col·legiat. Inspector d'educació (en actiu des del 1982). President de la Comissió de Deontologia del Col•legi de
Pedagogs de Catalunya. President de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'IEC (2007-2015).

El CONSELL SOCIAL del Col•legi de Pedagogs, ha promogut aquest espai d'opinió sobre temes d'actualitat
al voltant de la pedagogia, obert a la participació de titulats i estudiants de pedagogia i psicopedagogia.1
L'espai té la voluntat de generar estat d'opinió de temàtiques vinculades amb la Pedagogia i la
Psicopedagogia, en qualsevol de les seves branques, que sigui objecte de debat social, així com provocar
un intercanvi d'idees entre els col•legiats i col•legiades sobre aquests temes.
L'objectiu és disposar d'un espai de consulta per a qualsevol persona no especialitzada en el camp de la
pedagogia, i de manera específica als mitjans de comunicació, sobre l'opinió que en tenen els
professionals de la Pedagogia i la Psicopedagogia, sobre temes que preocupen i interessen a la
ciutadania.
És un espai que no té pretensió de publicació científica ni d’investigació. No pretén dictar càtedra, ni fixar la posició del Col•legi
sobre els temes que es tractin; d’aquí que en cada opinió figurarà el nom del seu autor. Ha d’estar redactat de manera que resulti
comprensible per a qualsevol persona no experta en el camp de la Pedagogia i la Psicopedagogia.
Els autors/res ostenten la propietat intel•lectual dels articles, que podran ser reproduïts sempre que se'n citi la font i els
autors/autores.
-1- http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=933&i=ca
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Disponibles en format PDF a: www.pedagogs.cat
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El tractament de l’alumne amb TDAH a l’aula
Angel M. Casajús Lacosta1
Dintre de l'ampli camp d'estudi de les deficiències en alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, un dels que
actualment té un especial interès, per la
seva repercussió a les aules, són els
alumnes amb deficiències atencionals. I un
dels majors problemes que un alumne pot
tenir durant l'assistència a les classes és la
falta d'atenció…, i sense atenció no hi ha
aprenentatge. Aquests alumnes formen un
grup amb un denominador comú: la
persistent incapacitat per mantenir un nivell
d'atenció suficient repercuteix en la seva
dinàmica d'aprenentatge i els és difícil
construir el seu propi coneixement. A més,
en moltes ocasions, el seu problema va
afegit amb una hiperactivitat que fa molt
difícil una dinàmica de treball escolar a
l’aula, tant per a ell com per al mestre i la
resta dels seus companys.
Definim atenció com la consciència que la
persona té del seu mitjà circumdant i
l'agudesa mental enfront dels canvis que
s'hi produeixen. Quan una persona està
atenta, ha de ser capaç de mantenir prou
concentració, és a dir, ha de ser capaç d'enfocar un aspecte particular d'aquest ambient i dirigir els seus processos d'atenció i
pensament únicament a aquest lloc. Cada
edat té uns llindars d’atenció sostenible, que
l’alumne ha de mantenir. Però hi ha una
població d'alumnes en els quals la falta
d'atenció no és un fet anecdòtic, ni puntual,
sinó que per diverses causes l'índex d'atenció està més disminuït que en la majoria.
Constantment estan despistats, o costa bastant que atenguin, no segueixen una dinàmica d'aprenentatge adequada, moltes vegades tenen un grau d'activitat major dintre
de l'aula, molts són impulsius, etc. Aquest
problema és motiu des de fa anys de
diverses investigacions. Aquests alumnes
tenen una greu deficiència en l'aspecte
atencional; actualment, en termes mèdics,
aquestes alteracions en el desenvolupament
de l'aprenentatge i de la conducta es denomina Trastorn de Dèficit d'Atenció (TDA). Podem definir el Dèficit d'Atenció com un trastorn que afecta el manteniment sostingut
de l'atenció durant un període ajustat a
l'edat. Aquest trastorn, en un alt percentatge
de casos, va unit a una hiperactivitat manifesta. Parlem llavors de Trastorn de Dèficit
d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).
La gran majoria d'autors coincideixen que
les característiques conductuals dels alumnes amb TDA sense hiperactivitat són que el
nen o nena està fàcilment distret per estímuls estranys, que té dificultat per escoltar i
seguir instruccions, que li costa focalitzar i
sostenir l'atenció, té dificultats per concentrar-se i aplicar-se a la tasca. A més, el seu
acompliment del treball escolar és erràtic:
un dia és capaç de realitzar una tasca i
l'endemà, no; el nen és “consistentment
inconsistent” i sembla que moltes vegades

es desconnecta; sembla estar “a la lluna”. És
desorganitzat; perd o no pot trobar les seves coses (llibres, llapis, material) i el seu
pupitre és un àrea de desastre total, té pobres actituds per a l'estudi i li resulta difícil
treballar amb independència.
A això s'afegeixen les característiques conductuals del que presenta hiperactivitat
(TDAH) com són: alt nivell d'activitat
(l'alumne està en constant moviment,
passejant per l'aula i li costa molt romandre
al seu lloc). A més la seva impulsivitat i falta
de autocontrol produeix esclats verbals, sovint inadequats, no pot esperar el seu torn,
sovint interromp els altres, parla amb
l'excés, es crea problemes perquè no pot
pensar un instant primer abans d'actuar
(primer respon, després pensa).
Això, a més, pot implicar-li problemes físics,
ja que es llança a realitzar activitats físicament perilloses, moltes vegades té dificultat
amb les transicions i el canvi d'activitat, es
sobreexcita amb facilitat, i moltes vegades
té baixa autoestima i alta frustració.
La freqüència del trastorn es xifra entre el 3
i el 6%, encara que hi ha estudis que eleven
aquests valors.
El TDAH ha estat estudiat en aquest últim
quart de segle des de molts àmbits diferents, des de l’àmbit mèdic (neurològic, farmacològic...) al psicològic, passant pel pedagògic, i estudiant la seva comorbiditat, els
aspectes comportamentals, etc., per intentar
donar pautes d’intervenció adients tant per
als alumnes, professores i pares.
El que aquí ens ocupa és el de l’àmbit escolar, i dintre d’aquest podem estudiar molts
aspectes diferents, com el tractament
d’aquests alumnes dintre i fora de l’aula, el
seu comportament, el seu lloc dintre de
l’aula... i tot allò relacionat amb la part de la
didàctica especial que requereix aquest
alumne, des de les seves dificultats en
estudiar la llengua i les matemàtiques, la
detecció de les seves dificultats d’aprenentatge, les seves adaptacions curriculars i
metodològiques o la qüestió avaluadora.
L'alumne amb TDAH dins de l'aula
L'alumne amb Dèficit d'Atenció forma part
d'una unitat social dins del Centre on estigui
cursant els seus estudis, i com en qualsevol
àmbit social es produeixen una sèrie d'interaccions entre els membres d'aquesta estructura. Per això, s'han de diferenciar unes
mesures que contemplarem per a tot el
grup de la classe que té algun alumne amb
TDAH i una sèrie de mesures a tenir en
compte per als alumnes amb TDAH dins de
la classe.
El professor ha de tenir en compte algunes
indicacions generals dins de l'aula, com les
que es proposen a continuació:
•Propiciar la participació dels alumnes,
perquè puguin mantenir l'atenció els
alumnes amb TDAH.
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•Revisar les normes de comportament dins
de l'aula i col•locar cartells a la classe que
recordin les normes.
•Treballar i fomentar el diàleg dels problemes, ajudant als alumnes a saber expressarse.
•Treballar amb els alumnes perquè aprenguin a explicar als seus companys la resolució d'exercicis.
•Donar indicacions senzilles i independents
de manera separada i seqüenciar les instruccions. A l'alumne amb TDAH li sol costar
organitzar tota la informació rebuda.
•Abans de començar qualsevol exercici, problema o tasca, el professor ha d'assegurarse que l'alumne en general (però l'alumne
amb TDAH, en particular) ha entès el que ha
de fer.
•L'ús i control de l'agenda és important en
cada alumne, però i significativament molt
important per als alumnes amb TDAH. Han
d'anotar els deures, treballs a llarg i curt
termini; a més, és el mitjà de comunicació
directe amb la família.
•Utilitzar un sistema de punts per aconseguir premis col•lectius en conducta en
tots aquells hàbits en els quals han de ser
formats tots els alumnes: aixecar la mà per
respectar el torn de paraula, pujar i baixar a
la classe de manera ordenada, canviar-se a
temps en les sessions d'Educació Física,
deixar correctament els pupitres en acabar
la classe i la jornada, mantenir l'instrumental de laboratori utilitzat en perfecte estat,
etc.
A més, s'han de contemplar altres mesures
específiques dins de l'aula dirigides als
alumnes amb TDAH. Diferents autors
classifiquen les mesures en les següents:
mesures dirigides a millorar la seva conducta
(proposar-li càrrecs que comportin moviment dins de classe -encarregat d'esborrar
la pissarra, de repartir folis, buscar guix-, no
deixar-lo en evidència a classe, ni buscar un
enfrontament directe o anticipar-se a la
demanda d'atenció, prestant-los un temps
perquè el problema no arribi a produir-se,
etc.); mesures vers el seu estat emocional (no
posar-lo en evidència davant dels seus
companys, ajudar l'alumne a fer una valoració objectiva de les seves fallades i errors,
reforçar la seva autoestima, valorant els
seus encerts i el seu treball quan ho fa
correctament...). A més, aplicar mesures dirigides a millorar les seves relacions socials
(evitant que els seus companys concebin la
idea que la impulsivitat i agressivitat que
tenen moltes vegades els alumnes amb
TDAH és intencionada, propiciar que els
seus companys entenguin la seva problemàtica i siguin capaços d'ajudar-lo, bé perdonant-lo o ignorant-lo en situacions conflictives, tractar d'evitar aquelles situa-cions
que poden generar conflicte, i que l'alumne
amb TDAH no pugui controlar, anticipantnos, etc.)
Si ens referim a les mesures per optimitzar el
seu rendiment, a nivell general, n'indicarem
algunes que puguin ajudar-lo dins de l'aula:
•Situar l'alumne amb TDAH prop de la taula
del professor, lluny de finestres o de la
porta que puguin distreure'l amb eventuals
moviments externs a l'aula i si és possible
amb un company que pugui tutoritzar-lo i
indicar-li en certs moments què ha de fer.
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•Aconseguir que l'ambient d'aprenentatge
estigui altament estructurat, de manera que
el model al qual s'enfronti el nen cada dia
sigui el més predictible possible.
•Les tasques han d'estar organitzades al
màxim. Han de ser curtes, graduades en
dificultat i en formats simplificats per evitar
que un excés d'informació sobrepassi la
seva capacitat d'atenció sostinguda i caigui
en l'avorriment.
•El doctor Gordon Serfontain parla de la
“regla de les tres R” (rutina, regularitat i
repetició). En la dinàmica de treball (i
convivència, en general) amb l'alumne amb
TDAH s'ha de contemplar que qualsevol
canvi brusc d'organització, horaris, espais, o
qualsevol altra característica que modifiqui
la seva línia de dinàmica diària, pot alterar
el seu comportament i el seu rendiment.
•Conèixer el seu estil d'aprenentatge, les
seves preferències i motivacions, introduint
nous elements metodològics per facilitar-li
la motivació cap a l'aprenentatge (dibuixos,
continguts del seu interès, material
manipulable…).
•Mantenir un contacte visual a l'hora de les
explicacions a classe en major mesura que
a la resta dels alumnes, per comprovar que
segueix les explicacions.
•Controlar que el seu pupitre no estigui
totalment “ocupat” per tot tipus de material
escolar, sinó pel que en aquell moment s'ha
d'utilitzar. A poc a poc van caient llapis,
colors, etc., i els voltants del pupitre mostren
un aspecte deplorable.
•Intentar que controli el seu “tempo” a
l'hora de realitzar els exercicis i problemes.
Per això és convenient que porti el seu
rellotge i que s'acostumi abans de resoldre
l'exercici (una vegada llegit) a autoproposar-se el temps que necessitarà per resoldre'l. Això l'ajudarà a estar més concentrat
en el seu treball i a no dispersar-se en una
altra cosa que no sigui estrictament l'exercici.
•Deixar al seu abast un full d'autoinstruccions que l'ajudin a controlar les fases
de resolució dels exercicis i problemes.
Aquest full, fins i tot pot tenir-lo fixat al seu
pupitre.
•Fer un ús pràctic de l'agenda, anotant-se
els deures i treballs, amb la supervisió del
professor i de la família.
•Dirigir-s'hi amb ordres clares, seqüenciades
i concretes i insistir fins a estar convençut
que ho ha entès.
•I en general per a aquests alumnes, saber
que el professor ha de conèixer una sèrie
d'estratègies, com són: presentar les tasques
en ordre de dificultat creixent, adaptades al
seu nivell; dividir la tasca en parts i corregir i
felicitar a l'alumne per la realització de cada
part; no presentar a l'alumne aquelles tasques que no pugui, mitjançant el seu
treball, acabar amb èxit; ajustar-les sempre
a la seva capacitat per impedir que es
dispari la seva ansietat o que abandoni;
valorar més la qualitat que la quantitat de
treball; ressaltar sempre coses positives del
seu treball, animant-lo sempre que acabi les
seves tasques; etc.
•Mantenir un contacte constant amb la
família perquè estigui sempre informada de
quines, com i quan fa les seves tasques. A
més, els pares han de saber com poden
ajudar-lo amb els deures a casa i tot el que
fa al seguiment i a la dinàmica de treball de

l'alumne amb TDAH. Abans de sortir de
casa, l'alumne ha de controlar que porta tot
el necessari per a la classe: llibres, deures
fets, material escolar… És molt important
que en diferents llocs porti enganxat l'horari
(per exemple, darrere de la tapa de les
llibretes, a l'agenda, etc.) perquè pugui controlar en tot moment la successió de classes.
El dèficit d'atenció i trastorns de
l'aprenentatge
Als estudis realitzats podem trobar força
dades que mostren que els alumnes amb
TDAH, presenten més dificultats en el treball
escolar, pitjor rendiment acadèmic, més repeticions de curs, reben més classes de recuperació i se'ls col•loca, amb més freqüència, en classes d'educació especial, comparats amb els seus companys sense dèficit.
Els treballs que han estudiat la comorbiditat
entre TDAH i Trastorn d’Aprenentatge ofereixen percentatges variables. Hi ha estudis
que oscil•len entre el 9% i el 60%, però els
percentatges més freqüents de comorbiditat

se situen entre el 15% i el 40% (SemrudClikeman, Biederman, Sprich-Buchminster et
al., 1992; Silver, 1981, citats per Amador,
2002). En altres estudis, el percentatge de
nens i adolescents TDAH que presenta trastorn de l'aprenentatge assoleix el 60%
(Green, M., 1999). Fins i tot altres autors com
Barkley (1997), un dels estudiosos referents
del trastorn, el xifren en un 60-80%
d'aquests nens. Altres estudis assenyalen
que al voltant d'un 70% dels nens amb
TDAH experimenten alguna dificultat
d'aprenentatge, situant-se la ràtio d'associació del TDAH amb les dificultats lectores
entre el 25% i el 40% (Willcutt i Pennington,
2000), i l'associació amb les dificultats en
l'aprenentatge de les matemàtiques (DAM)
al voltant del 26% (Mayes, Calhoum y
Crowell, 2000, citats per Miranda Casas, A. i
altres, A, 2009).” Aquests trastorns són tan
variats com les dificultats en la lectura o dislèxia, problemes en l'escriptura o alteracions
del càlcul matemàtic.
Són les matèries de llengua i matemàtiques,
les que anomenem instrumentals, les més
estudiades pel que fa a les dificultats
d’aquests alumnes dins l’escola. Lògicament,
són aquestes dues matèries les responsables en bona part de l’assoliment de la resta
de matèries. És per tant molt important tenir
cura de les dificultats que podem trobar en
aquests dos àmbits. Farem un breu esbós i
repàs d’ambdós camps.
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TDAH i llenguatge, lectura i escriptura.
Com a dificultats característiques del llenguatge en el nens i nenes amb TDAH,
(Crespo-Eguílaz y Carbona, citats por Vaquerizo (2005)) podem destacar les següents:
dificultats en aspectes fonològics i gramaticals i retard en l'adquisició del codi fonològic i nivell morfològic (per la seva dificultat
atencional), dificultats en la producció de la
parla (degut a un dèficit de planificació
interna i un dèficit en el control de la informació ), problemes d'accés ràpid a la informació lingüística (per un dèficit de control
inhibitori) i baix resultat en proves de pensament analògic i solució de problemes
verbals i menor rendiment en tasques de
processament semàntic i consciència fonològica (per dèficit en el control de la informació). Als àmbits de la lectura i escriptura,
els nostres esforços han d’anar cap a la
millora en la seva comprensió i expressió
lectora i escrita.
El procés lector requereix consciència, atenció, memòria de treball i estratègies d’anàlisi
de síntesi, i els alumnes amb TDAH tenen
dificultats en aquests àmbits. Pel que respecta la seva lectura, podem distingir la
seva conducta observable en dos aspectes:
o bé una lectura precipitada, degut a la seva
impulsivitat (els errors es produeixen perquè el processament de les grafies no és
tan ràpid com la velocitat de lectura) o una
lectura molt lenta i de vegades, és tan lenta
la lectura que l'alumne no acaba de donar
sentit al que llegeix). Això té com resultat, la
producció de addiccions, substitucions,
omissions, inversions, etc... de lletres o
síl•labes.
Els errors que podem detectar a la lectura
són el sil•labejar, la vocalització, la ralentització per excés de fixacions, regressions,
etc... Aquests problemes s’han de corregir
des de la seva aparició, treballant exercicis
d’atenció sobre comparacions entre dos
conjunts de lletres, d’ordenar correctament
les lletres, síl•labes i paraules desordenades
d’una llista (per exemple l-a-t-u-a (taula),
ma-ar-ri (armari)), o lectura de pseudopa-
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raules (identificació en un text paraules que
no existeixen o textos que inclouen paraules
inexistents), exercicis d’identificació de
grups de paraules semblants, o aquells en
què s’ha d’identificar paraules que s’han
canviat entre dos textos, però que són
semblants. Altres exercicis tracten de completar les frases amb lletres que falten para
que tinguin sentit, o aquells en què tota la
frase està junta i s’han de separar les
paraules perquè tingui sentit. Per últim jocs
com el “Veig, veig...” o el de les paraules
encadenades, ajuden a treballar a casa
jugant amb els pares i germans.
Respecte a la comprensió lectora, s’ha de
treballar la cerca de les idees principals i
secundàries i la integració coherent de la
informació. Poden tenir problemes en la
comprensió interpretativa i en la comprensió lectora crítica.
L’expressió escrita és altre dels aspectes a
treballar. La seva hiperactivitat i impulsivitat,
així com la manca d’atenció, acaba produint
un munt d’errors de tot tipus tant a nivell de
disgrafia com de disortografia. S’ha de treballar a l’escriptura la cal•ligrafia, ja que
podem trobar produccions amb una presentació amb escriptura vacil•lant, on les lletres

alternen de mida, semblen “ballar” en les
línies i no guarden un marge fix. La lletra en
moltes ocasions és tan confosa i inintel•ligible que els mateixos professors no
l’entenen. A més la pulcritud és inexistent i
la presentació poc acurada no ajuda gens a
la correcció de les seves produccions. Per
suposat, podem trobar-nos a les seves produccions escrites repeticions, addiccions, inversions, substitucions, omissions...
Un altre aspecte és l’ortografia, ja que poden conèixer les normes ortogràfiques però
no les posen, moltes vegades, en pràctica,
solen deixar-se lletres, síl•labes o paraules
senceres en un text sense escriure...
TDAH i matemàtiques.
Si ja és difícil la matèria de matemàtiques
per als alumnes en general, ja que el control d’aquesta matèria passa per utilitzar
una sèrie de capacitats – el raonament, la
memòria (memorització de taules de multiplicar, de regles i teoremes, de fórmules de
càlcul d’àrees,…), pensament inductiu i
deductiu, destreses de càlcul, etc.–per als
que pateixen TDAH, amb les seves característiques específiques del Dèficit, dificulten
moltes vegades que l’alumne assoleixi les
fites desitjades.

Podem abastar tres àmbits en matemàtiques: els fets numèrics, el càlcul i la resolució de problemes. Respecte al primer
àmbit, els seu dèficit de memòria fa que la
seva recuperació de fets numèrics sigui
lenta, imprecisa i amb molts errors, que
afectarà a àmbits com la memorització de
les taules de multiplicar, que poden arribar
a ser un problema per aquests alumnes. Si
bé se les aprenen, poden arribar a oblidarles, per tornar a memoritzar-les una altra
vegada.
Respecte al càlcul numèric, s’han proposat
tres tipus de dèficit cognoscitius que podrien cimentar el trastorn del càlcul: aspectes metodològics del càlcul, recuperació
automàtica de fets numèrics de la memòria
semàntica i habilitats viso-espacials. A més
darrera d’una llarga investigació sobre les
dificultats de resolució dels problemes aritmètics verbals (Casajús, 2005) es va comprovar la llarga llista d'errors que acaben
fent en el càlcul a l’hora de resoldre’ls.
És molt interessant observar el comportament resolutori dels problemes aritmètics, ja
que el component verbal de l’enunciat pot
dificultar-lo encara més. La seva correcta
comprensió té a veure amb la comprensió
lectora. Les dificultats comencen ja per les
característiques de l’enunciat, i pot ser entès
millor i per tant, ajudar a ser resolt, certs
aspectes que podem enumerar: els aspectes com la extensió del mateix, la seva complexitat gramatical, la presentació i situació
de la pregunta (o preguntes), l’aparició de
dades supèrflues a l’enunciat o l’ordre de
presentació de les dades pot determinar la
seva resolució.
Però, si passa aquesta fase amb èxit perquè
ha entès l’enunciat, a la part del càlcul operacional podem trobar un ventall considerable d’errades a l’hora de resoldre’l, tant en el
procés operacional (errors com la col•locació
incorrecta de les xifres a l’ordenar-les per
operar, col•locar incorrectament els números de la resta, restar els números menors
dels grans a una resta estiguin al minuend
o al subtrahend), com quan operen amb
nùmeros decimals, i per suposat, amb els
que “s’emporten”, o una sèrie d’errors deguts a la falta d’atenció (canvis de xifres per
altres, deixar números per operar, canviar el
lloc de la coma en un decimal, etc...). Per
últim s’ha d’acostumar a l’alumne que
comprovi la solució trobada.
Un altre aspecte són les característiques
formals com la pulcritud de la presentació
dels problemes o el traç deficient dels
guarismes i l’organització i control de l’espai
que tenen per la resolució. A vegades esborren successivament allò que han escrit i
el resultat es indesxifrable.

adjudiqui el mateix un temps què invertirà,
perquè estigui més concentrat. Acostu-mar
a subratllar dins de l'enunciat les dades
d’una manera o la pregunta d’altra, ajuda
l’alumne/a a controlar la informació. També
ajuda l’hàbit de “parcel•lar” en quatre parts
els problemes, (pregunta, dades, càlcul operacional i resultat), o separar en línies les
diferents preguntes perquè s’adoni que hi
ha més d’una. En un altre nivell, reescriu-re
els enunciats donant pistes (per exemple de
tipus temporal) per facilitar la com-prensió
de l’enunciat, també forma part de les
“bones pràctiques” amb aquests alum-nes.
A mode de reflexió
Sigui com sigui, s’ha de continuar investigant en Didàctica per oferir a aquests
alumnes recursos i metodologies, que facilitin la seva feina diària. Les dificultats i el
desavantatge que pateixen, degut a les característiques del Dèficit, ha de ser mitigat
per la comprensió per part dels docents i
dels seus companys i l’ajuda a classe ha de
venir per diferents canals. El nen i nena i el
jove amb TDAH pateix una sèrie de conseqüències i urgeix una actuació concreta i
ajustada des de molt petits, començant per
la detecció precoç, tant en aspectes d’ajuda
en el tractament i relació personal, com en
trobar metodologies adients per poder
treballar amb ells dins i fora de la classe.
Tots podem aportar. Tots tenim l’obligació
de fer-ho...
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Hi ha diferents recursos per treballar els
alumnes amb TDAH. En primer lloc l’ajuda
del “Full d’autoinstruccions”, que pot portar
l’alumne i que servirà de guia per resoldre
els exercicis i problemes. És una petita
seqüència dels passos que ha de seguir per
la resolució. També hem d’acostumar a
utilitzar el rellotge, perquè en cada feina,

-1-Mestre, pedagog, Doctor en Didàctica, col·legiat i membre del Consell Social i de la Xarxa d’Experts del Col•legi de Pedagogs de Catalunya
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Cuando el orientador no es pedagogo
Gorka González González1
Reivindicación de la figura del pedagogo en
una profesión fundamental hoy en día
Reivindicar la pedagogía como ciencia y
como profesión implica reivindicar cada una
de las ocupaciones que debe ocupar un
profesional de la pedagogía en el mercado
laboral. En esta ocasión quiero hablar de
una de ellas: la figura del orientador. Y para
centrarse, como esta figura es amplia, me
limitaré a analizar dos tipos de orientadores:
el orientador laboral en los centros públicos
de empleo y el orientador en las agencias
de desarrollo comarcal especializados en
emprendedores. Tengo la oportunidad, además, de poder explorarlo como pedagogo,
utilizando mi visión profesional de ambos
cargos, y además, como usuario de ambos,
razón que me permite conocer el proceso
por el que pasa una persona y me hace
reivindicar con más fuerza aún la función y
necesidad de un profesional de la pedagogía en esos puestos.
Quizás, parece que me he dejado en el tintero uno de los profesionales de la orientación más conocidos, el orientador escolar.
Quería centrarme en el mundo adulto, hacia
el que he orientado mis experiencias laborales como pedagogo, pero es cierto que
este perfil merecería una atención aparte, ya
que suele estar cubierto por profesionales
de otras disciplinas, cuando no se excluye
directamente a quienes están titulados en
pedagogía o psicopedagogía, por lo que se
da al menor cualquier respuesta menos una
educativa. Pero eso merecería otro artículo
centrado únicamente en esta figura.
Antes de comenzar, no obstante, me gustaría hacer una aclaración. Cuando un usuario acude a estos servicios, son los trabajadores de los mismos con quienes se interactúa, pero no creo que merezca hacerles
responsables del caos, en todo caso de su
parte. Si no dan la respuesta adecuada tiene
mucho que ver con la organización que les
ha puesto ahí. Así que no me gustaría que
se entienda este artículo como crítica hacia
unos profesionales concretos, porque no
son más que la parte visible del sistema que
les ha colocado ahí y les ha dado unas
funciones y unas tareas ajenas a su capacitación. O en otros casos, aunque quieran
hacerlas, el propio sistema ahoga sus funciones por un diseño que, obviamente,
tampoco está pensando por profesionales
de la pedagogía. Y ha de entenderse así
para comprender la dureza de la crítica, que
es contra un sistema mal organizado de
base, obviando a aquellos profesionales que
están más que capacitados para cumplir
una necesidad importante en estos momentos.

El primer campo del que voy a hablar es la
orientación en los centros públicos de empleo2. Personalmente creo que la labor de
estos profesionales, especialmente cuando
el paro es uno de los mayores problemas
que tenemos en estos momentos, es fundamental, ya que son los encargados de dar
acogida a las personas que acaban de perder su empleo y van a hacer de puente a
este nuevo estadio- y si lo digo así es porque el desempleo tiene muchas consecuencias psicológicas. Por lo que he conocido, y
no sé hasta qué punto este caso está extendido, algunos trabajadores de estos centros
no tienen formación en ciencias sociales,
menos aún en pedagogía, e incluso, esto
llegué a verlo yo, en una ocasión se buscaban personas con más de 2 años en paro
para cubrir puestos de orientadores laborales. Y eso se nota en la atención, evidentemente. De hecho, hace poco tuve que
darme de alta, al haber cerrado mi pequeño
proyecto de emprendimiento, y, la “orientadora” al ver mi currículum dijo que era uno
de los más completos que había visto en
tiempo. Cuando le pregunté, viendo ese
grado de positivismo, qué me aconsejaba,
dijo que no sabía, que me certificara un
idioma para optar a una oposición.

La verdad es que ni supe como reaccionar.
Viendo cuál ha sido mi trayectoria profesional es evidente que no estoy buscando un
puesto en la administración pública, y eso
se nota fácilmente deduciendo qué caminos
ha tomado alguien. Lo más sangrante es
que me puse en su puesto mentalmente y
pensé que su labor en esos momentos, si
tan completo le parecía mi curriculum, era
tenerlo apartado, junto a otros de alto interés para ocasiones. Pero no, ese no era su
trabajo, por mucho que ella hubiera querido
hacerlo. Su trabajo consistía en meter esos
datos en una base de datos para que triangularan con una posible oferta. Base de datos, he de decir, que sigue siendo la misma
desde hace años y no existían muchos de
los certificados formativos que tenía, como
el de “community manager”, una de las profesiones con más auge de la última década.
Para eso, meter datos, no hace falta un pedagogo, y sinceramente nadie, lo podría hacer cualquiera desde casa si el aplicativo lo
permitiera. Ahora que estamos tan mal de
fondos públicos sería mejor, en el alarde de
eficiencia presupues-taria que se oye tanto,
que si vamos a pagar a profesionales sea
para que puedan ejercer de profesionales.

No muy diferente es la experiencia en
muchos de los puntos que tienen algunas
agencias de desarrollo locales en sus orientadores para emprendedores. Por fortuna no
lo son todas, y me alegré al descubrir que
hay algunas, como Bidasoa Activa (agencia
de desarrollo del Bidaosa. Irun, Gipuzkoa),
que cuenta con pedagogos entre su plantilla, y en puestos con peso. En mi caso me
acerqué por primera vez a una aprovechando la obligación de tener que consultar a un
orientador para optar a una subvención,
pensando que cualquier ayuda sería buena
ya que nunca había puesto en marcha un
negocio, y ni siquiera había trabajado en
uno totalmente online como el que estaba
proyectando en ese momento. “Consulta a
hacienda” cuando preguntaba sobre algún
tema fiscal o “Ni idea” cuando preguntaba
sobre el mercado al que me quería dirigir.
Nada. Sólo completar un formulario estándar, asegurar que los números daban, y si
no se cambiaban. Y ya está. Salí como entré,
cometiendo los mismos errores y torpezas
que habría cometidos sin pasar por allí. Es
más, a una chica que conocí en el mismo
momento de emprendimiento, le dijeron
que no podría abrir su negocio ideal, quería
una tetería, por no ser rentable, borrando de
un plumazo su proyecto sin darle alternativas de cómo mejorar aquello que era su
ilusión.
Que quizás este puesto lo debería cubrir
expertos en negocios no lo dudo, pues son
quienes deben conocer el funcionamiento
del mercado y de los proyectos de emprendimiento, pero que la preparación de los
mismos, y el diseño de los planes de asesoramiento, así como el trabajo en herramientas de orientación deberían estar guiados
por un profesional de la pedagogía no cabe
duda. Visto los resultados, sobre todo.
Así, volviendo al principio de este artículo, la
profesión de la pedagogía es muy seria porque en cualquiera de sus ámbitos influye
directamente en las personas con las que se
trabaja y una negligencia puede tener
consecuencias desastrosas. Y los profesionales podemos equivocarnos, claro, pero menos posibilidad hay de ello cuando estamos
preparados para ejercer una labor y cuando
esta es tomada en serio por las administraciones. Y, quizás, ambos campos tienen
las mismas características: se han convertido
en espacios de control -“ficha aquí si quieres algo”- y de lavado de cara -“tenemos a
tantas personas atendidas por nuestros servicios”- y me parece algo horrible que, como pedagogo siento que hay que denunciar. Primero, porque se quitan puestos de
trabajo a personas preparadas para ello.
Segundo, porque la visión que se acabará
teniendo de nuestra profesión va a acabar
siendo degradada por estos diseños de
planes de orientación.

EI
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-1-Pedagogo, Coach, Escritor y Formador Experto en TICs, Multimedia y Lenguaje: http://desarrollopotencial.com @GorkaInc gorka@desarrollopotencial.com Donostia
-2-En Euskadi, actualmente, la gestión de políticas activas de empleo es una competencia transferida de la que se encarga Lanbide, (Euskal Emplegu Zervitzua) que ha asumido
esta función que antes realizaba de forma independiente
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PEDAGOGIA DEL LLENGUATGE
DEL CRONOS AL KAIROS
Jordi García Cehic1

Recorda que només ets un home, recorda que
només ets un home, recorda que només ets un
home, recorda que només ets un home, recorda que
només ets un home, recorda que només ets un
home, recorda que només ets un home, recorda que
només ets un home...
Segle II aC. (Ciutat de Roma)
El Memento Mori va ser un dels aforismes
clàssics de l’Antiga Roma emprat, sobretot,
en el Triomf Romà, quan els generals i els
comandants vencedors de les batalles a
territori estranger accedien victoriosos a la
capital i eren rebuts amb joia pels soldats
de la guàrdia imperial. Mentre el cap de la
milícia entrava triomfalment al Camp de
Mart damunt del seu carruatge, un esclau
ubicat al seu costat li recordava -a cau
d’orella- la seva condició mortal amb la finalitat d’allunyar-lo de la supèrbia que
pogués emergir fruit de l’èxit obtingut a la
campanya militar: Respice post te.
Hominem te esse memento.
Des dels inicis de la civilització occidental ha
existit una consciència profunda sobre com
el llenguatge exerceix un poder extraordinari sobre la ment i la conducta humana. No ens hauria d’estranyar doncs, rememorant Octavi Fullat, que una societat
tecnocràticament arrelada com la romana i
amb una educació basada en la política i les
armes, apliqués amb rigor el llegat d’antecessors com Sòcrates, Isòcrates i els sofistes
de l’Antiga Grècia.
Tampoc, ens hauria de sorprendre com malgrat les advertències i les constants represàlies dirigides per Cató el Censor al llegat
hel•lenístic, unes dècades posteriors s’alcés
l’espai educatiu de referència de l’Imperi
Romà de la mà d’un dels pocs referents de
la Pedagogia i la Retòrica a l’Antiga Roma:
La Institució Oratòria de Marc Fabi Quintilià,
un espai on es ressaltà l’aprenentatge de la
llengua grega i la responsabilitat dels pares
com a exemples a seguir pels fills incidint,
sobretot, en els diàlegs de qualitat i l’ús de
bones paraules.
El llenguatge ha sigut sempre un element
imprescindible per la Pedagogia al llarg de
l’historia, però si s’ha de destacar un període
clau, aquest és el segle XX amb en Ludwig
Wittgenstein com a principal referent, així
com la seva obra pòstuma: El Tractatus
Logico-Philosophicus. A més, si posem el focus en l’actualitat, descobrirem aportacions
interessants a través d’òptiques diverses
com les d’en Josep Maria Terricabras des de
la vessant filosòfic-analítica, en Jorge
Larrosa des de la narrativa, l’Humberto
Maturana des de l’epistemològica o en
Noam Chomsky des d’un paradigma
generatiu.

Chomsky parteix d’Alfred Whitehead per
definir la ciència moderna com el resultat
d’unir l’estudi sobre els fets detallats amb
l’estudi de la generalització abstracta. Una
de les branques sobre l’estudi del llenguatge la podríem situar dins la lingüística
moderna, encarregada de l’estudi dels fets
concrets del llenguatge; mentre que l’altre
brot el situaríem dins la gramàtica filosòfica,
interessada en la generalització abstracta.
Partint d’aquesta base teòrica, la promoció
d’una Pedagogia del Llenguatge implicaria
la promoció d’una Pedagogia de l’ésser
basada en les aportacions hermètiques i
cartesianes de la filosofia i la ciència, una
aproximació valuosa –encara que ineludiblement especulativa- sobre l’estudi d’allò
que ens fa particulars: La paraula i l’ús que
en fem d’aquesta.

El darrer postulat de la Semàntica General
està vinculat directament al concepte que
l’Ontologia del Llenguatge estableix com a
recursivitat, és a dir, la capacitat d’emprar el
llenguatge per analitzar el propi llenguatge.
Resulta que, des d’una perspectiva ontològica, podem considerar el nostre llenguatge
intern com acció pura en si mateixa i, per
tant, la llavor essencial d’allò que Humberto
Maturana anomenà autopoiesi: La capacitat
que tenim de transformar i modificar el
sistema en el qual ens trobem immersos
més enllà de les limitacions biològicament
establertes.
És a través de l’autopoiesi que es dóna
l’aprenentatge significatiu, el centre d’interès de tot fet educatiu i el motiu pel qual
existim els pedagogs. Una manera d’entendre el rol cabdal del llenguatge és partint
del model sistèmic que Josep Maria Puig
estableix de la persona com a educand, és a
dir, de tots nosaltres com a éssers susceptibles a ser instruïts i educats dins del nostre
medi ecològic, social i cultural.
L’ésser humà és un sistema divisible en si
mateix desglossable en tres nous subsistemes jerarquitzats: 1) El genètic (anatomia,
fisiologia, necessitats bàsiques, preprogramacions, etc.); 2) el cerebral (aprenentatges
bàsics, memòria, pensament, simbolisme,
etc.) i 3) el mental (personalitat, identitat,
voluntat, emocions i sentiments, etc.). Hem
de tenir en compte la distinció entre cervell i
ment, ja que al tractar-se d’elements susceptibles a ser confosos, hem de ser conscients de què la seva natura és completament diferent malgrat estar ambdós estretament connectats entre si.

A inicis del segle XX, Alfred Korzybski, precursor de la Cibernètica, es va preguntar el
motiu pel qual els sistemes polítics, so-cials
i econòmics s’enfonsaven sota l’adop-ció de
formes com la guerra, les revolucions, les
depressions financeres, l’atur, etc. mentre
que, les obres d’enginyeria no corrien el
mateix destí doncs -a diferència dels
primers- era possible localitzar i corregir els
seus errors.
Partint d’aquesta premissa, Korzybski establí
les bases per una Teoria educativa de la
Semàntica General -també anomenada
Semàntica No Aristotèlica- un sistema lingüístic inspirat en el mètode fisicomatemàtic que tenia per objectiu l’aproximació a
la ment humana amb l’ajuda d’una sèrie de
sistemes representacionals ajustats a les
circumstàncies de la ciència i la vida per tal
d’evitar els desastres causats pels dogmes
metafísics, mitològics i precientífics que regien la humanitat.
La Semàntica No Aristotèlica va establir una
analogia entre l’enginyeria i la neurologia
per fonamentar les bases d’una enginyeria
humana que tenia com a principal protagonista el llenguatge: 1) Una paraula no és
allò que representa, el mapa no és el territori; 2) una paraula no representa tots els
fets; 3) el llenguatge és autoreflexiu, ja que
el podem emprar per parlar sobre el propi
llenguatge.
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Si bé, els subsistemes cerebral i mental són
interdependents, el nivell cerebral està situat un esglaó per sobre del nivell mental,
doncs aquest primer és l’encarregat de regular al segon amb l’ajuda del llenguatge i,
així mateix, serà a través d’aquest llenguatge que construirem el plànol mental en el
qual s’edifiqui la nostra identitat, es generin
les nostres emocions i tot allò que sentirem,
allà on es catalitzi la nostra voluntat i el mateix espai des d’on s’elaborin els nostres sistemes de creences.
Partint d’aquest model sistèmic de la
persona, ens podríem preguntar per la
possibilitat d’una gestió d’aquesta dimensió
mental organitzada i dirigida a través
llenguatge, ja sigui per il•luminar les transaccions ulteriors que es donen a la nostra
Psyche, tal i com succeeix a les organitzacions educatives sota la forma de l’anomena’t currículum ocult; com per establir els
patrons específics que des d’aquest plànol
mental fomenti la recursivitat lingüística que
faciliti l’autopoiesi.
És en aquesta dimensió ulterior del llenguatge on entren en joc les aportacions que
Wilhelm Reich, Carl Jung, Alfred Adler, Eric
Berne i Jaques Lacan van elaborar a partir
de la Teoria Psicoanalítica capitanejada per
Sigmund Freud. Totes aquestes formes
derivades a partir de la Psicoanàlisi, ja fos
des d’una intenció continuista o una finalitat
rupturista respecte els seus orígens, van
adoptar un denominador comú que establí

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
un abans i un després en l’estudi de la
ment: La paraula com a instrument per la
curació.
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En aquests moments no se m’ocorre millor
manera per guarir l’ànima que descobrintnos a nosaltres mateixos -amb l’ajuda de
Jorge Larrosa- conquerint al cim on el llenguatge es liqua gràcies a la fusió catalitzadora de l’art narratiu, adoptant així el seu
estat de màxima bellesa i esplendor:
Todos somos un poco Ulises, un poco Cristo, un poco
Sócrates, un poco Rousseau. Y también un poco
Abraham, Prometeo, Edipo, Antígona, Gulliver,
Alonso Quijano, Macbeth, Robinson, Fausto,
Guillermo Meister, el capitán Ahab, Ulrich o el
agrimensor K. Sus historias ocupan el lugar de
nuestra inquietud, el hueco esencial y tembloroso
en el que se alberga nuestra ausencia de destino.
Quizá los hombres no seamos otra cosa que un
modo particular de contarnos lo que somos. Y para
eso, para contarnos lo que somos, acaso no
tengamos otra posibilidad que recorrer de nuevo
las ruinas de nuestra biblioteca para intentar
recoger ahí las palabras que nos digan.
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Èxit acadèmic de col•lectius vulnerables
en entorns de risc a Llatinoamèrica
Aleix Barrera-Corominas1
Marta Costa Hurtado2
A partir de la segona meitat del segle XX
diferents països han realitzat esforços per a
potenciar una educació bàsica i mitjana
obligatòria i gratuïta per a tots els seus ciutadans. Una vegada aconseguida aquesta
gran fita, s’han iniciat polítiques i estratègies
que han de permetre que aquesta educació,
a més d’arribar a tothom, reuneixi determinats estàndards de qualitat. Un punt en
el que molts governs convergeixen és la
imperiosa necessitat de donar resposta a les
necessitats educatives de col•lectius amb
situacions específiques que els dificulten
l’accés i permanència dins del sistema
educatiu, així com la finalització de les
diferents etapes.
Les Universitats no es veuen exemptes
d’aquesta necessitat, motiu pel qual els
darrers anys totes elles estan fent importants esforços per adaptar-se i donar cabuda a estudiants no habituals. Fruit d’aquesta
necessitat apareix el projecte ACCEDES, la
voluntat del qual és millorar l’accés, promoció i graduació universitària de col•lectius en
situació de vulnerabilitat en l’àmbit de
Llatinoamèrica. Els resultats inicials del projecte, que es presenten en aquest document, apunten cap al rol clau que els
Pedagogs, com a professionals de l’educació, poden jugar en el desenvolupament
d’estratègies que permetin donar resposta a
les necessitats específiques de l’alumnat
universitari.

una especial sensibilitat per a poder atendre
a col•lectius vulnerables del seu entorn. En
el marc del projecte, es defineixen com a
col•lectius vulnerables aquells que es troben
en risc de caure en la marginació social fruit
de variables que poden estar associades a
les seves característiques personals, familiars o socioeconòmiques.
La finalitat per a la que treballa el projecte
ACCEDES, es relaciona amb la millora en els
processos d’accés, de promoció i de graduació i èxit acadèmic dels col•lectius vulnerables que es troben en entorns de risc
d’exclusió social a Llatinoamèrica. Així, parteix del principi d’Educació Superior com a
dret de tots els ciutadans i considera els
moments de transició, com ara l’accés, la
permanència i la graduació com a moments
claus per a tenir èxit en l’etapa d’Educació
Superior. Amb tot, la idea bàsica de partida
és que les Institucions d’Educació Superior
tenen un paper clau en l’elaboració d’estratègies que permetin donar sortida a
estudiants amb capacitats diferents o provinents d’entorns socials no habituals.
Partint de l’anterior, ACCEDES es planteja
tres objectius de caire més específic a
acomplir durant els tres anys de finançament de què disposa. Aquests són: (1)
afavorir l’accés i la permanència en les institucions d’Educació Superior de cara als
col•lectius que es troben en situacions socials desfavorables; (2) contribuir al desenvolupament organitzacional de les institucions educatives superior i en l’aplicació
d’accions de millora en els processos
d’accés, excel•lència acadèmica i graduació;
i finalment, promoure xarxes de treball entre les diferents institucions d’educació superior del context llatinoamericà.
El projecte es du a terme amb una metodologia participativa que inclou una implicació
equitativa i plural de totes les institucions i
dels organismes que hi col•laboren, de cara
a les activitats que s’hi presenten. Per
aquest motiu, es parteix de la cerca de significats comuns i compartits per tots els
participants i una manera de treballar els
resultats finals el suficientment flexible com
a ser possible la seva adaptació als diferents
escenaris i contextos nacionals i regionals
en els que actuen els seus participants. Fruit
del treball realitzat durant els dos primers
anys del projecte s’han elaborat 3 publicacions, d’accés obert, que presenten els resultats i avanços aconseguits fins el moment.

El projecte ACCEDES3, el títol del qual és
“Accés i èxit acadèmic de col•lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica”,
està coordinat des de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional4 de la Universitat
Autònoma de Barcelona i compta amb el
finançament de la Comissió Europea a partir
del programa ALFA III. Conformen l’equip
245 institucions de 20 països diferents, 16
dels quals llatinoamericans, totes elles amb

La primera6 d’elles, titulada “Éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de
riesgo en Latinoamérica” pretén, a més de
donar una visió general d’ACCEDES, una
eina que permeti a altres investigadors,
experts i interessats en la matèria conèixer
els conceptes dels quals s’ha partit a l’hora
de dissenyar i desenvolupar el projecte. En
aquest sentit, parteix d’un primer capítol de
presentació general i es defensa el rol de
les institucions d’educació superior com a
garants de la responsabilitat per a desenvolupar accions que permetin donar resposta
a les diferències de partida, o sobrevingu22

des, dels estudiants, ajudant així a què
aquestes no es converteixin en motiu de
desigualtat i condueixin a situacions de
discriminació o marginació. Es justifica, per
tant, la necessitat de crear una cultura en el
que la cultura de la diversitat formi part de
l’ADN organitzatiu i en un marc per al
disseny de polítiques que ajudin a la
inclusió de tothom.
El segon capítol proposa una situació general dins dels marcs conceptuals a tractar,
posant especial èmfasi en la vulnerabilitat
universitària, clarificant el vocabulari que
serà clau en el desenvolupament del projecte, i justificant els enfocaments adoptats

en el seu desenvolupament.
Els capítols següents presenten els resultats
obtinguts a partir del diagnòstic realitzat
durant els primers 12 mesos del projecte.
Aquests s’estructuren de tal manera que un
recull el resum a nivell iberoamericà de les
situacions vinculades a l’accés i la graduació, i l’altre fa referència concreta a les
situacions que provoquen l’abandonament i
deserció universitària, així com una pinzellada d’aquelles accions que duen a terme les
universitats que poden facilitar la retenció
d’aquests estudiants. Com no podria ser
d’altra manera, es presenten també els
instruments que s’han utilitzat per a dur a
terme aquest diagnòstic amb l’objectiu de
que puguin ser d’utilitat en altres contextos
d’actuació. També es recull un capítol en el
que es fa una classificació general de les
estratègies que duen a terme actualment
les universitats, ja sigui autònomament o en
col•laboració amb administracions o altres
institucions, per a fomentar l’accés, la permanència i la graduació universitària.
Finalment, es presenten dos capítols addicionals que recullen, per una banda, referències bibliogràfiques identificades durant
el primer any del projecte que poden
resultar d’interès per a altres grups de
recerca o professionals interessats en la
temàtica del projecte. I, d’altra, un recull de
bones pràctiques identificades en les
institucions participants en el projecte que
poden ajudar a la definició d’estratègies en
altres organitzacions.
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La segona publicació7, sota el títol “Acceso,
permanència y egreso en la universidad de
colectivos vulnerables en Latinoamérica. Intervenir y cambiar la realidad” es presenta
en un format d’eina de consulta i treball, especialment pensada per aquells professionals que han de treballar en el desenvolupament de polítiques i estratègies que permetin una millor inclusió dels col•lectius
amb diferències específiques dins de l’entorn universitari. S’estructura a partir de 9
fascicles, cadascun dels quals es dedica a
presentar estratègies adaptades a les
característiques de col•lectius específics. Així,
trobem estratègies centrades en els següents col•lectius: (1) Indígenes, que considera elements per a facilitar la necessària
inclusió i reconeixement de les poblacions
indígenes dels territoris on el projecte és
implementat; (2) dones, on la vulnerabilitat
es presenta fruit de la cultura sexista i
discriminatòria envers el rol de la dona a la
societat; (3) discapacitats, on des d’una
perspectiva àmplia es presenten estratègies
per a permetre donar resposta a les limitacions d’activitat, les restriccions de participació o les deficiències que dificulten la mobilitat; (4) minories ètnic-culturals, enteses
com aquelles que afecten a col•lectius que
tenen una forma de fer i entendre la cultura
diferent a la dominant en el seu territori; (5)
estudiants no habituals, en el que s’inclouen
estratègies per a donar resposta a les necessitats que presenten estudiants que són
laboralment actius durant la realització dels
seus estudis; (6) ruralitat, on s’inclouen els
col•lectius que es troben en zones geogràficament distants dels centres urbans on
normalment es troben les Universitats, així
com aquells que poden trobar-se a la perifèria de les ciutats i tenen igualment problemes per a poder accedir diàriament a la
universitat; (7) immigrants, considerant aquells estudiants que han hagut d’abandonar els seus països, ja sigui per motius
acadèmics, ja sigui per motius vinculats a la

situació familiar que viuen; (8) pobresa, que
inclou elements per a poder donar resposta
a les necessitats de col•lectius amb nivells
socioeconòmics baixos que poden dificultar
la seva participació en programes formatius
de tercer cicle.
Finalment, aquesta publicació inclou un
tercer manual que presenta estratègies des
d’un punt de vista més general que poden
ser adoptades per institucions de qualsevol
tipus a l’hora de donar suport a la implementació de polítiques inclusives que permetin una major inclusió dels col•lectius
que es treballen de forma individual en els
ja presentats. Es tracta, doncs, de donar
orientacions generals envers els processos
de canvi organitzatiu.
La tercera publicació, en procés d’edició en
el moment de presentar aquest escrit, presenta l’estructura general del model d’inter-

venció dissenyat en el marc d’ACCEDES, així
com diferents reflexions de membres i
col•laboradors del projecte envers els elements que cal prendre en consideració a
l’hora d’atendre col•lectius que es troben en
situació de vulnerabilitat en l’àmbit llatinoamericà.
El desenvolupament del projecte, així com
el treball que es presenta en les diferents
publicacions, posa en evidència l’important
rol que poden jugar els Pedagogs en el
marc de l’Educació Superior. Actualment,
llevat d’algunes excepcions puntuals, la
seva presència en aquest nivell educatiu és
anecdòtica i vinculada principalment a
l’orientació prèvia a l’accés als estudis i al
suport en problemes específics d’aprenentatge de l’alumnat. Segons constata el
projecte ACCEDES, en un futur pròxim el rol
del Pedagog serà clau per a dissenyar,
implementar i liderar plans estratègics que
permetin donar resposta a les característiques diferencials dels col•lectius que des de
fa alguns anys comencen a tenir presència
dins de l’Educació Superior. El Pedagog, per
la seva formació, esdevé el professional més
preparat per a poder dur a terme amb èxit
les estratègies que es presenten en les publicacions presentades. Per la seva preparació, es converteix també en un element clau
per a liderar equips multidisciplinaris que
permetin identificar col•lectius que necessiten atenció específica en les diferents organitzacions, establir plans de sensibilització,
dissenyar projectes que permetin donar una
atenció integral a aquests col•lectius i fer un
seguiment de totes les accions dutes a
terme per assegurar la màxima eficiència
dels recursos disponibles.

-1-Pedagog, col·legiat,Tècnic superior de Recerca i Professor Associat del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
-2-Estudiant de pedagogia i col•laboradora de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la UAB durant el curs 2013-14.
-3-Web: http://edo.uab.cat/accedes
-4-Web: http://edo.uab.cat - Contacte: edo@uab.cat
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-5-Universitat Autònoma de Barcelona, ESC Rennes School of Business, Università di Bergamo, Universidad Católica de Argentina, Universidad Católica de Bolivia, Universidad de
Talca, Universidad de Cienfuegos <<Carlos Rafael Rodríguez>>, Universidad Católia de Paraguay, Universidad Católica de Perú, Universidad PRT Uruguay, Universidad de los Andes,
Universidad Autónoma de Tabasco, Universidad Especializada de las Américas, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Universidad nacional Autónoma
de Nicaragua, Instituto de Estudios Interétnicos-USAC, Universidad de Tolima, Universidad de Veracruzana, Gobierno Regional Nuevo León, Instituto Politécnico de Leiria,
Universidade Paulista, FIDECAP, VISION Ltd. i Universidad Federal de Minas Gerais.
-6-Accés al llibre complet: http://goo.gl/LdkuoZ
-7-Accés al llibre complet: http://goo.gl/Hjm78i
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El pedagog/a en un centre de persones adultes
amb discapacitat i trastorns de conducta
Beatriz Adame Barrera1
A l’any 1988 l’Editorial Gredos, recollia dintre de la seva publicació “El pedagogo” la
definició sobre la figura del pedagog: “El
paidagogós designaba en la antigüedad, al
servidor, al esclavo. El pedagogo estaba
encargado de ‘conducir al niño’ a la escuela.
(...) Pero sobretodo, su papel consistía en
protegerlo contra el peligro de la calle, tanto
físicos como, especialmente, morales.”
I si reflexionem sobre això, han transcorregut molts d’anys però la base, continua sent
la mateixa. El pedagog col•labora en l’aprenentatge de recursos per tal que el
nen/l’adult sigui capaç de fer front al seu
dia, a les dificultats que li puguin sorgir al
llarg de la seva vida.
Cal dir, que la Pedagogia tant com a
formació i més com a exercici professional,
està menystinguda i quasi desconeguda,
per aquest motiu, hem de ser els pedagogs/gues qui hem de difondre la nostra
tasca i tot allò que podem fer i no es coneix.
Sí que és cert, que les funcions més conegudes del pedagog/a sempre ha anat del
costat de de l’Educació Formal en centres
escolars. Però, hi ha d’altres àmbits d’intervenció a la nostra professió, que encara que
no sigui tan coneguda, no vol dir, que sigui
de menys valor.
En un temps cap a qui, s’ha començat a
parlar més de la Pedagogia Social, i la tasca
del Pedagog a l’àmbit social. I també us seré sincera, jo un cop vaig acabar la Llicenciatura en Pedagogia, vaig decidir estudiar
un Postgrau de Pedagogia Social. A part
que ho vaig trobar interessant, també era
força innovador. Però en aquest àmbit, generalment, ens trobem amb un professional
(educador social), que com que tenen unes
funciones més definides enfront el pedagog, molt sovint, el Pedagog Social no acaba intervenint i si ho fa, realitza tasques
d’Educador.
A l’àmbit de la salut o sociosanitària també
ens trobem amb altres professionals, els
nostres col•legues els Psicòlegs. Però hi ha
treball a fer per fer-nos lloc en aquest àmbit
i amb esforç s’aconsegueix; que hi hagi un
psicòleg no vol dir que no tingui lloc el pedagog, són tasques diferents i complementàries.
Aquest és el motiu d’aquest article; per un
costat donar a conèixer les tasques que pot
realitzar un pedagog en un centre concret,
dintre de l’àmbit sociosanitari, i en particular
en un centre de persones amb discapacitat i
també demostrar que es pot fer una molt
bona feina amb el psicòleg, entre d’altres
professionals, treballant en equip; ja que la
perspectiva o visió pedagògica, a vegades,
quedaria incomplerta.

És curiós però el dia que vaig decidir escriure un article sobre la funció del pedagog en
el àmbit de la salut i concretament en
l’àmbit de la discapacitat, no he pogut trobar cap article, llibre, blog... que parli sobre
aquest tema. Si ens centrem en escoles
d’educació especial, o escoles ordinàries on
hi ha casos d’alumnes amb algun tipus de
dificultat d’aprenentatge, sí que trobem
alguna cosa, no gaire, però, si ens fixem en
adults amb discapacitat, no trobem res.
Mirant anys enrere també, concretament al
número 0 d’aquesta mateixa revista, he
trobat un article de Jordi Riera, on ja parlava
de “La tasca professional del pedagog/psicopedagog en els diferents àmbits professionals d’actuació.” Però és curiós, que
certament, va parlar dels diferents àmbits
però en cap moment parla del treball que
podem fer amb les persones amb discapacitat adultes.
Faig un incís, per agrair a Rosa Rodríguez
Gascons, que va ser ella qui hem va animar
a publicar un article per la revista del
Col•legi. A més a més, l’he de citar també ja
que va publicar en EIX núm. 6, un article
que tenia per títol: “Las salidas profesionales de los pedagogos y las pedagogas”.
Per entrar en matèria, us faré una breu
introducció del centre on treballo. Es tracta
d’un servei pertanyent a una congregació
religiosa, destinat a l’atenció social integral
de persones amb discapacitat adultes. Què
són aquests Serveis?

I de quina manera fem que això sigui possible? donant allotjament i manutenció; acolliment i convivència; atenció personal en
les activitats de la vida diària; hàbits d’autonomia segons possibilitats; dinamització sociocultural; manteniment de les funcions físiques i cognitives; bugaderia i repàs de la
roba; higiene personal; suport social; atenció familiar per afavorir les relacions de la
família de l’usuari i el seu entorn i garantir
l’assistència sanitària.
Un cop ja he presentat el servei, ara anirem
per feina, què pot fer un pedagog en un
centre d’adults de persones amb discapacitat?
Doncs si pensem en les funcions d’un pedagog de manual, ho concretaríem en:
-Funció de Desenvolupament
-Funció Organitzativa
-Funció Analítica
Funció de Desenvolupament
El pedagog en aquest cas, amb col•laboració de l’equip educatiu crea un document,
una eina de treball anomenat “Mapa de
vida” que descriu de manera molt detallada
les especificitats de cada persona usuària
del Centre. Per tal que tot l’equip que hi
treballa amb aquesta persona, realitzi les
tasques de la mateixa manera, interferint en
el seu dia a dia el menys manera possible.
Pel perfil de persones les rutines diàries són
molt importants i que aquestes canviïn, pot
repercutir en el seu estat d’ànim, en un
malestar i això pot provocar una alteració
conductual.
Les persones amb discapacitat, i sobretot les
que tenen un grau alt, no poden expressar
els seu malestar, ja que els hi manquen
recursos per poder-ho fer. Per això és molt
importat que l’equip educatiu els conegui,
per ser capaços de poder-los ajudar en
aquests moments. La prevenció és molt
important, per aconseguir un model de
qualitat de vida, que és el nostre model de
treball.

Servei de llar residència o residència de
profunds per a persones amb discapacitat

Un altre document que elabora el pedagog
conjuntament amb tot l’equip educatiu i
tècnic, és el que anomenem PSI i PSC
(Programa de Suport Individual i Programa
de Suport Conductual, respectivament).

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris
de la llar, que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb discapacitat
i que necessiten una llar quan ha esdevingut impossible o no s’aconsella que visqui
en la seva, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per
manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

Podem definir el Pla de Suport Individual
com aquell document en el que es concreten les accions que es portaran a terme per
un període d’un any i que és el fruit del
treball compartit per tots els professionals
implicats, els pares i el propi usuari/usuària.
El Pla de Suport Individual determina els
objectius que s’han d’aconseguir en les
diverses àrees de suport, els serveis que la
persona rebrà i els suports que se li proporcionaran.

Els objectius d’aquest servei són: facilitar un
entorn compensatori a la llar, adequat i
adaptat a les necessitats d’assistència, afavorir la recuperació i manteniment del
màxim grau d’autonomia personal i social,
mantenir l’acceptació de la persona amb
discapacitats en el seu entorn sociofamiliar i
atenció global a les persones ateses.

Aquests són uns del exemples de les funcions a nivell de desenvolupant; hi ha
d’altres, però és una mostra concreta per
fer-ho més real.
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Funció Organitzativa
En el marc de la dimensió organitzativa, el
pedagog/a en una Llar Residència i/o
Residència de Profunds de persones amb
discapacitat ha de tenir adquirides unes
competències relacionades amb la coordinació i dinamització de grups; tant del personal de l’equip educatiu com del grup
d’usuaris i usuàries amb els que s’està
treballant.
Dóna suport al departament de RRHH en la
selecció de personal. Realitza les entrevistes
del personal de l’equip educatiu on valora
les competències del candidat concretament
des de la vessant assistencial: actituds envers els usuaris, resolució de conflictes i mediació, etc.
Però d’igual manera que li comentava fa
uns dies a unes alumnes de Pedagogia de
la UDG, que les funcions dels/ de les professionals un cop estàs dins de l’àmbit laboral, no són funcions tan concretes, exactes i
separades per parcel•les segons el professional; és un treball en equip amb una
línia de treball comú i amb un únic objectiu:
proporcionar la millor qualitat de vida que a
l’usuari li podem donar.
Funció Analítica
La part més analítica, sí que hi ha labor per
part nostre, però he de ser sincera i reconèixer que els pedagogs/gues que vam estudiar durant els anys 2000 fins ara, a Catalunya, no vam poder especialitzar-nos en el
que es coneix com PT (Pedagogia Terapèutica) que fora de Catalunya es continua
formant, però aquí fa anys que no; i per
tant, els professionals que ens dediquem o
ens volem dedicar a aquest àmbit, ens hem
d’autoformar per adquirir coneixements relacionats a les avaluacions, tests, etc. Per tal
de cobrir aquesta mancança de les formacions actuals.
Des de aquest espai que m’han ofert, voldria demanar, que no és desestimi l’opció
que es va parlar fa un temps, que des de el
COPEC es pugui crear un Postgrau o Màster
sobre Pedagogia Terapèutica, i d’aquesta
manera donar resposta a aquesta necessitat
real que ens trobem alguns pedagogs i
pedagogues.
Si tota aquesta teoria, de diferents tasques
segons el tipus de funció es trasllada al centre, al dia a dia de treball, les funcions del
pedagog es podríen dividir de la següent
manera:
Funcions en relació amb la persona usuària
- Valorar les possibilitats d’adaptació i
integració a la dinàmica de la unitat.
- Determinar conjuntament amb el tutor i la
resta d’equip tècnic la data d’ingrés.
- Fer una valoració inicial de l’usuari en el
moment que ingressa en el centre i una valoració contínua durant les primeres setmanes per poder elaborar posteriorment el seu
pla de treball.
- Recollir les dades de procedència: a través
de la família, si ha estat en un centre anteriorment... per tal de resumir els antecedents
i la informació de la seva realitat.
- Valorar el desenvolupament global de
l’usuari a nivell cognitiu i a nivell social.
- Valorar les aptituds bàsiques i capacitats

per a l’aprenentatge.
- Determinar el nivell real d’aprenentatge i
l’adequació o no al servei assignat.
- Valorar els interessos, les motivacions i les
actituds.
- Explorar habilitats socials de l’usuari
- Identificar els valors educatius de l’entorn
social i cultural de l’usuari i la seva influència.
- Valorar tipologia i necessitats de les activitats de lleure.
- Gestionar i assessorar el recurs més adient
per l’usuari durant el dia (centre de dia, taller ocupacional...)
- Orientar i fer les propostes per millorar les
dificultats detectades des del tutor en quant
a la utilització d’estratègies i/o recursos.
- Fer el seguiment de l’usuari durant tota
l’estada al centre, en coordinació amb l’educador de referència i el tutor.
Funcions en relació amb la família i/o
Fundació Tutelar
- Analitzar la dinàmica familiar de l’usuari
amb la finalitat de conèixer el model existent per tal de valorar les possibilitats d’intervenció amb la família.
- Avaluar el grau d’organització de l’estructura familiar i valorar la seva plasticitat o
rigidesa.
- Determinar si existeix problemàtica familiar i com pot afectar a l’usuari.
- Estudiar i valorar la implicació de la família en el pla de suport individual de l’usuari.

- Afavorir la comprensió per part de la família de quines són les necessitats de l’usuari i
com les podem cobrir.
- Orientar i donar suport
- Donar pautes per treballar aspectes del
PSI.
- Elaborar informes psicopedagògics de l’usuari que poden demanar altres professionals. Per exemple: Sems-di per una revaloració cognitiva.
És molt important mantenir una relació fluida amb les famílies i/o tutors, a part d’una
comunicació bidireccional contínua, ja que
el treball que es realitza amb l’usuari s’ha
de poder portar a terme tant en el centre
com a casa; i tots han de seguir les
mateixes pautes.
Com ja he comentat anteriorment, nosaltres
treballem en equip i els/les professionals
que treballem per aconseguir els nostres
objectius envers les persones usuàries, som:
- Directora tècnica
- Metge
- Psicòleg
- Pedagoga
- Treballadora Social
- Infermera
- Fisioterapeuta
- Terapeuta Ocupacional
- Dietista
- Cuidadors/Educadors
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Si acotem a les funcions concretes que té el
pedagog serien:
Funcions en relació amb l’equip tècnic
interdisciplinari
Es reuneixen quinzenalment de forma ordinària i quan hi ha una necessitat urgent, de
caràcter extraordinari per:
- Aportar a l’exploració interdisciplinària informació sobre la valoració pedagògica de
l’usuari.
- Participar en l’elaboració d’una visió global
de la situació de l’usuari i de la seva família.
- Elaborar conjuntament amb l’equip tècnic
les hipòtesis de treball i les estratègies d’intervenció.
- Participar activament en la valoració interdisciplinari, a partir de la interrelació de les
dades i conclusions dels diagnòstics específics, d’acord amb la hipòtesi i pla d’intervenció prèviament elaborat.
- Dur a terme els acords i els criteris consensuats en la reunió de l’equip interdisciplinari
en relació al procés de diagnòstic.
- Valorar i fer seguiment dels usuaris de la
unitat. Valorar el seguiment dels programes.
- Intercanviar informació dels incidents rellevants que poden sorgir.
- Col•laboració amb els membres de l’equip
en l’elaboració, seguiment i avaluació de
PSI.
Concretament amb el treballador/a social
per preparar les entrevistes familiars/trucades i fer-les conjuntament o per separat; estudiar les possibilitats de realitzar activitats
externes al centre (oci, esport, culturals…);
reunions amb les Fundacions Tutelars, qualsevol antre tema relacionat amb una família/tutor, reunions per valoracions o revaloracions de nivell de suport, etc.
A més a més de la relació/coordinació amb
l’equip interdisciplinari o equip tècnic, és
molt important la comunicació amb l’equip
educatiu, amb els cuidadors, que són els
professionals que estan contínuament amb
els usuaris. Amb l’equip educatiu la
comunicació ha de ser constant. Diàriament
el pedagog, en aquest cas, responsable
d’unitat, ha de conèixer la totalitat de la
informació respecte a la unitat i els usuaris
d’aquesta.
A part, d’aquesta comunicació diària, hi ha:
reunions mensuals amb tot l’equip educatiu,
dels diferents torns de treball. En aquestes
reunions es tracten temes tant proposats
pel cap d’unitat (Pedagog) o propostes per
part dels educadors. Ex: Orientar als educadors respecte a l’aplicació de programes:
determinació d’horaris, activitats, material i
metodologia, dubtes sobre pautes conductuals, etc.
També a aquestes reunions es convoquen:
Educadors, DUI, Psicòleg i cap d’unitat (en
aquest cas el pedagog) i si hi ha un tema
concret i es requereix, es pot convocar a la
resta de l’equip tècnic.
El Pedagog, com a responsable, és l’encarregat de crear l’ordre del dia i un cop realitzada la reunió; elabora l’acta que després entrega a l’equip tècnic i a l’equip educatiu;
perquè tothom tingui clar els punts tractats i
als acords.
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En relació al centre, tenim les funcions següents: Proporcionar pautes d’intervenció i
orientació a l’equip educatiu, assumir la línia
de treball del centre i participar en l’elaboració, la implementació i la revisió de:
programa d’activitats anual, memòria i altres
documents; participar en l’elaboració i/o la
revisió periòdica dels protocols propis del
centre; treballar per a la bona gestió de la
informació i per la millora de l’organitza-ció
del centre; fer propostes de millora a la
direcció; seguir els criteris tècnics i normatius segons la legislació vigent.
Mai ens podem oblidar de l’entorn, per tant,
també hi ha funcions específiques sobre
aquest: conèixer la xarxa de recursos culturals, socials, de lleure...; coordinar-se amb
altres professionals de la xarxa que hagin
intervingut, intervenen i/o que faran el
seguiment del cas: Sems-di (per valoracions
de possibles deterioraments cognitius), Acell
(per colònies o competicions esportives),
CAP (temes mèdics)... Treballar en xarxa
amb altres professionals del territori per
garantir una intervenció global; fer derivació
del cas i/o demanda a serveis especialitzats.
Per exemple: quan hi ha una situació
d’alteració conductual que des del centre no
ho podem reconduir (HUEDI); atendre les
demandes dels estaments judicials, diplomàtics i altres.

- Saber escoltar activament.
- Ser assertiu.
- Mantenir una actitud positiva davant de
situacions negatives.
- Saber treballar a nivell individual i grupal
(família, equip,..).
- Saber treballar en equip i practicar la
coordinació.
- Ser coherent amb la tasca professional i
amb el projecte de centre.
- Saber planificar i prioritzar la feina.
- Saber manejar habilitats socials.
- Tenir capacitat de negociació i mediació
en conflictes.
- Formar-se de manera continuada.
- Respectar la dignitat de l’usuari i de la
seva família, així com d’ altre personal del
centre.
Tampoc voldria deixar aquest article sense
recomanar un llibre de la companya Anna
Esclusa (2012) “Modulació Pedagògica”. Un
llibre molt interessant tant per les persones
que treballem en aquest àmbit, com per
famílies… Explica de manera clara i senzilla
la tasca que ella realitza en el seu centre de
treball, però a mesura que vas llegint el
llibre, es va veient que qualsevol de nosaltres, hi ha aspectes que ja treballem de
manera mecànica i possiblement inconscient, com ella mateixa ho descriu:

Amb tot això he volgut explicar de manera
real i concreta les diferents tasques que
desenvolupa un pedagog/a en un centre
com aquest, entre d’altres, i que per tant,
podeu ser molts més qui us podeu fer un
lloc en qualsevol centre com aquest.

“En Modulació Pedagògica partim dels principis bàsics (que parteixen de Basale
Stimulation) per a construir situacions comunicatives quan la greu discapacitat dificulta la relació entre els familiars”.

No voldria acabar sense recordar que és
molt important, per poder realitzar les tasques anteriors de manera adequada. El
pedagog/a, ha comptar amb una sèrie de
capacitats, a part de la formació. Un exemple d’aquestes capacitats podrien ser:

A més a més, com ja va fer la nostra companya del grup de treball Carme Lloreta,
recordar que el Grup de Treball de “Salut,
Terapèutica i Qualitat de Vida” considerem
que per aconseguir major presencia en
l’àmbit de la Salut, cal la participació activa
dels pedagogs i pedagogues que hi treballem. Jo ja he aportat la meva experiència,
qui serà el següent? Us convido a fer-ho!

- Observar, analitzar i adaptar-se a les noves
situacions.
- Reflexionar i actuar des de una visió global.
- Ser discret i mantenir la privacitat.
- Saber desenvolupar l’empatia per tal de
comprendre a l’altre.
- Ser objectiu i saber mantenir la distancia
òptima.
- Saber donar resposta immediata a situacions imprevistes.
- Mostrar-se obert a la crítica i tenir capacitat d’autocrítica.
- Ser creatiu y saber gestionar els recursos
disponibles.
- Ser prudent, pacient i perseverant en les
relacions.
- Saber gestionar les emocions.
- Motivar-se i motivar.
- Tenir tolerància a la frustració.
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Del Pedagogo al Peda-“GoGó”1
Marcos Román González2
Al visualizar el origen de la figura del
pedagogo, nos situamos en la Grecia de la
época clásica. El pedagogo era un esclavo al
servicio de las familias aristocráticas encargado de acompañar a los niños (paidós) en
el trayecto hacia la escuela. En esta imagen
se nos revela pues el espíritu fundador de
nuestra profesión:
•El pedagogo como figura vinculada al poder y a los más virtuosos (aristós) de la sociedad.
•El pedagogo como figura de acompañamiento, de paseo; con claras resonancias
“peripatéticas” y filosóficas: aquél que te
ayuda a recorrer un “pathos”, es decir, a encontrar tú camino o destino.
•El pedagogo como figura que actúa fuera
de la escuela o, más exactamente, en los
márgenes de la escuela.
Esta triple distinción nos ayuda a situar el
alma original del pedagogo, y a diferenciarla de otras afines como la del maestro o
el profesor. El pedagogo se vincula primariamente con la virtud y el ejercicio de ésta
con excelencia y liderazgo; de hecho, en su
etimología ya aparece la partícula “άγω
(ágō)”, que significa "líder". Igualmente, el
pedagogo no nace como un transmisor de
ciencia y conocimiento, algo propio de la
docencia, sino como adjunto a los devaneos
del niño en formación, es decir, conductor,
guía. Parece que el terreno de juego del
pedagogo nunca fue la escuela o el aula,
ruedo natural de maestros y profesores,
sino precisamente los territorios limítrofes
de la institución educativa. El pedagogo,
pues, como “membrana celular” entre “sociedad y escuela”, que media en sus intercambios y procura su mutuo equilibrio.
Esta matriz fundacional de la pedagogía
sufre una larga trayectoria histórica de
transformación. En la Edad Media y Renacimiento, con la aparición y lenta construcción
de los “corpus” de conocimiento, el pedagogo se va deslizando hacia nuevos terrenos
ligados a un papel de “guardián del saber”.
Se arroga la misión de conservar la incipiente ciencia y administrar su difusión. Se aleja
pues del niño para acercarse al libro. Podemos visualizar este estado en la película “El
nombre de la rosa”, cuya intriga se centra
en cómo los monjes-pedagogos medievales
deciden sobre la ocultación de libros
considerados potencialmente peligrosos para la doctrina imperante.
Con la llegada de la Ilustración y la Sociedad Industrial, el pedagogo evoluciona
nuevamente. La creación de los grandes sistemas educativos nacionales y la extensión
de la escolarización obligatoria y gratuita a
amplias masas de población, resitúan al
pedagogo como “difusor del saber” o, más
exactamente, como la figura encargada de
optimizar esa transmisión masiva de conocimiento en un proceso de aculturación

genérica de las sociedades contemporáneas
en desarrollo. Así pues, en los siglos XIX y
XX, se ha venido confundiendo al pedagogo
con el didacta, en el sentido de un técnico
orientado a promover la eficacia y la eficiencia de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Si la primera mutación del pedagogo fue “del niño al libro”; ésta segunda
se podría enunciar como “del libro al metalibro”, es decir, el tránsito del pedagogo
desde las fuentes primarias de conocimiento a la investigación sobre cómo los textos
deben estar organizados y secuenciados
para potenciar el aprendizaje.
Y entramos en el siglo XXI. La irrupción de
internet y las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) provoca un nuevo cambio de rumbo en el devenir profesional del pedagogo. Con el desarrollo de las
nuevas redes de datos, vastas y accesibles
de manera inmediata, el educador en general y el pedagogo en particular pierden para
siempre su carácter de fuente principal de
información para el estudiante. Ahora bien,
cobra una renovada relevancia el perfil del
pedagogo como aquél que facilita al aprendiz pasar “de la información al conocimiento”. Comienza entonces a cerrarse el círculo
que abríamos al inicio de este escrito, pues
el pedagogo se reorienta otra vez hacia el
niño, conduciéndole, guiándole en el paseo
virtual por este ingente mar de datos con el
objetivo de orientarle en el filtrado y análisis
crítico de los mismos, y posibilitarle pasar
de una vaga masa de información a un es-

culpido conocimiento.
Este reciente aspecto del pedagogo, como
proveedor-facilitador de sentido crítico y
ético a la información que llega al estudiante, viene siendo señalada de manera reiterada en la literatura de nuestro campo.
Pero, si bien el papel del pedagogo se ha
establecido claramente en la Sociedad del
Conocimiento, no se ha hecho de igual
manera en el otro campo complementario
de nuestro contexto actual: la Sociedad del
Espectáculo.
Podemos caracterizar esta Sociedad del
Espectáculo a partir de los nuevos deseos y
necesidades que genera en sus miembros
(homo spectaculis). Más concretamente:
•Deseo de individualización: el “homo spectaculis” necesita ser tratado como individuo
29

singular; exige publicidad personalizada;
exalta la “customización” de sus bienes de
consumo; reedifica y deifica su perfil individual en las redes sociales, etc…
•Deseo de especialización: en el sentido de
que el “homo spectaculis” necesita ser considerado como algo especial y único; exaltación de nuevos síndromes y enfermedades
(celiacos, TDAH, asma…) como sublimación
de tal pulsión; propagación de concursos y
certámenes en busca del talento, etc.
•Deseo de refuerzo: el “homo spectaculis”
necesita ser reconocido y reforzado por
otros; exacerbación de los jurados en los
programas de televisión; búsqueda continua
del “Me gusta” en las redes sociales, etc.
Este postmoderno perfil de necesidades del
“homo spectaculis” se refleja perfectamente,
y de manera aterradora, en la popularización y democratización de un acto antes
limitado a sólo unos pocos: el “casting”
(proceso de selección del reparto o elenco
de una película, o de los participantes en un
espectáculo o concurso). En la actualidad,
parece habitual que cualquier ciudadano se
presente a uno, e incluso se advierte un
progresivo solapamiento entre los “casting”
de selección para un concurso televisivo en
busca de talento y los procesos de selección
de personal en las empresas, cubriendo de
un plumazo todas las necesidades antes
apuntadas: “¡Eh, miradme! ¡Soy Marcos Román! ¡Tengo un talento especial! ¡Decídmelo!”.
Si partimos de la premisa de que el pedagogo debe dar una respuesta propia en este
nuevo mundo, comencemos por contraponerlo con su reverso oscuro en este contexto: la figura del “jurado”. Los miembros del
jurado en este mundo “casting” son figuras
de reconocida autoridad que parecen encarnar las ansias más profundas de los humanos postmodernos actuales: comienzan preguntándote tu nombre (individualización),
siguen solicitándote una muestra de tu talento (especialización) y emiten su juicio
(refuerzo). Lo de menos parece ser si dicho
juicio es positivo o negativo, lo fundamental
es el mero acto de reconocimiento.
Por tanto, podríamos identificar a los jurados como una manifestación, en su versión
más obscena, de lo que la sociedad está
demandando a los pedagogos actuales. Digo obscena porque el jurado, aunque responde a la necesidad de la persona, busca
fines espurios y comerciales, en ningún caso
los que tienen que ver con el perfeccionamiento del sujeto y que son los propios del
marco educativo. El jurado es un peda“gogó”, una degeneración del pedagogo
que busca entretener como una bailarina en
una discoteca.
Así planteadas las cosas, ¿cómo debe ser el
pedagogo postmoderno, reverso luminoso
del jurado? A mi entender, debe cumplir las
siguientes funciones, que se enraízan directamente con las señaladas al inicio:
•El pedagogo detecta el talento existente en
cada niño, lo promueve y facilita su entrenamiento sistemático para llevarlo a la
excelencia. Ya no hay espacio para sistemas
educativos que solicitan del estudiante
asistencia continuada durante un tiempo
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brutalmente prolongado para acabar indiferenciados en el mundo social y laboral. Si
un sistema educativo no sabe decir de un
niño, tras 10 años de obligatoriedad, cuál es
su talento sino sólo cuál es su déficit;
entonces no merece la pena el trayecto.
•El pedagogo ayuda al niño a encontrar una
vocación, un camino o un sentido. Dentro
de la aparente infinitud de posibilidades del
mundo actual, la mejor aportación que se
puede hacer al estudiante es dotarle de un
objetivo. Ya basta de sistemas educativos
que no se dirigen a ningún objetivo concreto (o que se basan en promesas implícitas,
como la inserción laboral, que ya no se
sostienen y que desembocan en la quiebra
del contrato social).

•El pedagogo facilita el movimiento del
estudiante desde el “interior de la escuela”
hacia el “exterior de la escuela” y viceversa.
Ya basta de sistemas educativos impermeables.
Así, el pedagogo se transmuta en peda-“gogo” (del verbo inglés, “to go”): alguien que
detecta, dirige y empuja. Para valorar a un
peda-“go-go” habría que preguntarse: ¿a
cuánto individuos detectó? ¿A cuántos de
ellos empujó hacia la excelencia, a lo mejor
de sí mismos? Un colegio de pedagogos del
futuro debería hacer un reconocimiento
explícito de estos logros; y cada uno de sus
miembros debería presentar su bagaje

particular de, volviendo a la imagen del
pedagogo clásico, los niños que acompañó
a los límites de la escuela.

x
I
E

-1- Articulo presentado en el VI Premio de Ensayo Pedagógico Frederic Company i Franquesa 2012
-2- Psicopedagogo
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L’acció pedagògica en el procés de
convertir-se en família adoptiva1
Cristina Sallés Domènech2
Ja fa més d’un any, vaig tenir l’oportunitat
de conèixer en un viatge en Bakari, un nen
Africà. Ell, igual que molts altres nens de no
tant lluny, prové d’un entorn desafavorit. La
seva família, molt humil, van decidir donarlo en adopció quan tenia dos anys per
intentar tirar endavant amb els altres cinc
fills i alhora brindar-li a ell una oportunitat.
En Bakari només té tres anys i mig, però ja
sap molt bé què vol dir la incertesa, el
sentir-se sol, sap què significa haver perdut
allò que t’estimaves. Quan el vaig conèixer,
tot i comprovar que estava ben atès, els
seus ulls negres no brillaven i la seva
expressió no desprenia la llum d’un nen de
la seva edat. Aquell dia en Bakari em va
preguntar quan podria tornar a viure en una
família. Jo, li vaig haver de respondre que
no ho sabia però que de ben segur el seu
somni algun dia es faria realitat.
És evident que els canvis socials, geogràfics,
econòmics,... ens han portat a una amplia
diversitat social que ha fet possible la
construcció de tipologies familiars diferents,
entre elles les famílies adoptives. En Bakari,
pot ser adoptat per una família catalana i
fer realitat el seu somni de viure en una llar,
però tot això requereix un procés, a vegades
molt llarg i complex. Així doncs, començo a
treballar. Per què pugui ser adoptat cal seguir un procediment administratiu que estableixen les autoritats competents en matèria
de protecció a la infància. En qualsevol
procés d’adopció hi ha d’haver necessàriament un desemparament legal de l’infant
i també cal garantir que la família adoptiva
ha obtingut el certificat d’idoneïtat a través
d’alguna de les entitats reglamentades per
fer-ho.
Garantir la idoneïtat de la futura família
adoptiva és el primer pas on la meva intervenció pren forma. Segons la normativa, un
psicòleg i un treballador social han de ser
els encarregats de formar i valorar a les
famílies per ser declarats idonis i poder
esdevenir pares adoptius. Tanmateix, tota
maternitat i paternitat es construeix a partir
d’un procés d’aprenentatge que cal abordar
des d’una perspectiva pedagògica i és
només a través de l’aprenentatge que podem arribar a esdevenir “uns pares competents”. Convertir-se en família és un procés
de creixement, d’adquisició de competències, de canvi i una ciència dinàmica, integradora i creativa on la pedagogia ha de ser
present en aquest procés de construcció per
tal de poder oferir respostes adequades a
les diferents necessitats familiars en cada
moment del procés.
Tornant a la història d’en Bakari, després de
sortir del centre d’acollida vaig començar a
imaginar com havia de ser la família que
pogués adoptar un nen d’aquest perfil.
Inevitablement, cerco mentalment entre les
famílies que hem atès darrerament i penso

que potser entre els expedients que ens
havia enviat l’administració de les famílies
que estan disposades a adoptar un infant hi
havia els futurs pares d’en Bakari... Malauradament, perquè es doni aquest procés hi
ha altres fets previs a l’adopció que jo no he
pogut evitar, com per exemple que en
Bakari hagi estat desemparat o que no trobi
en el seu propi país la possibilitat de ser
adoptat. Però si que, com a pedagoga, puc
participar i participo en el procés de formació, preparació i valoració d’uns futurs pares
que li hauran de proporcionar un entorn on
CRÉIXER i reparar i elaborar el dol per totes
les experiències prèvies que ha viscut. Per
aquest motiu hem de garantir que la seva
adopció es farà responent única i exclusivament als interessos del menor. Aquesta
responsabilitat l’assumeixo entenent que
necessàriament els futurs pares adoptius
han de fer un procés de formació que els
permeti aproximar-se a la realitat d’aquests
infants i decidir llavors si volen seguir endavant amb el seu oferiment per adoptar un
nen/a.

Però què puc aportar jo des de la pedagogia en aquest espai de formació?
L’educació, en el seu sentit més ampli, ha
tingut i té un paper fonamental en la societat. En els darrers anys aquest reconeixement s’ha extrapolat a àmbits que mai
abans havien estat pensats com a tal, entre
ells l’àmbit familiar. La pedagogia és
integradora i valora i reconeix les necessitats formatives en cada una de les etapes
del desenvolupament humà: com a nen,
com a fill, com a pare, com a membre d’una
família i d’una societat, i en cadascun dels
contextos on aquest individu es desenvolupa.
Així doncs, des de la pedagogia pretenc que
els futurs pares d’en Bakari entenguin i
integrin les seves característiques especials,
les d’un nen que ha patit una situació de
desavantatge. Que prenguin consciència sobre com el període preadoptiu pot condicionar de forma significativa el posterior
desenvolupament físic o psíquic de l’infant i
influir en la seva forma de vincular-se amb
els adults, de confiar en ells i d’establir
vincles afectius. Necessito que aprenguin
que en Bakari no ho tindrà fàcil, que la
història que ha viscut abans de ser adoptat,
està carregada d’informació, i tot i que ell
no en recordi molts dels detalls, les experiències viscudes deixen empremta. També
cal que s’adonin de quins recursos tenen
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ells per donar resposta i de quines són les
seves necessitats com a futurs pares; necessito que entenguin que ells també porten una càrrega que podrà ser més o menys
determinant per fer front a l’adopció amb
èxit.
No pretenc que ho sàpiguen tot, però si que
vull que m’escoltin i que allò que els explico ho puguin integrar d’una manera realista.
Aquesta es la meva funció, ajudar-los,
acompanyar-los en les seves il•lusions, dubtes, incerteses, alegries, cap al camí de convertir-se en família. També els vull transmetre que aquesta necessitat de formar-se no
es finita. Ser pares és un aprenentatge continuat i cal ser-hi i seguir-se formant cada
dia. En Bakari creixerà i serà un adolescent
amb tota la seva espontaneïtat i complexitat; probablement algun dia tindrà parella i
potser algun dia serà pare, i ells, els futurs
pares adoptius d’en Bakari, seguiran essent
això, els seus pares.
Així doncs, com a pedagoga entenc la formació com un espai de reflexió on les famílies han de poder, conjuntament amb els
professionals de les diferents disciplines,
construir recursos que els ajudin a fer front
a tot el procés de convertir-se en família.
Posterior a aquesta formació cal garantir, tal
i com indica la normativa, que les famílies
són idònies per adoptar. Necessito comprovar que, malgrat en Bakari tingui certes
dificultats, els seus futurs pares assumiran
les seves responsabilitats d’una forma
incondicional. Que seran capaços de construir aquesta família, des d’una vessant legal, psíquica i social i no pas biològica.
Aquesta complexitat, la de constituir un fill
sense haver-lo engendrat és la que justifica
la meva intervenció en el procés de valoració de les futures famílies adoptives.
Durant aquest procés de valoració cadascun
dels professionals té assignat un àmbit
especialitzat de la seva actuació, jo des de
la pedagogia serè l’encarregada d’explorar a
través d’un procés d’entrevistes amb els
candidats els aspectes educatius. Cal garantir que els futurs pares d’en Bakari tenen
uns referents educatius adequats, mostren
una bona aptitud educativa, que han
reflexionat entorn l’educació que li volen
oferir, que han pensat com desenvoluparan
el seu rol de pares, que estan disposats a
acceptar en Bakari tal i com és, i sobretot
que tenen la possibilitat d‘adquirir i desplegar unes competències parentals que els
permetin dur a terme una parentalitat responsable. De tot el que reculli en aquestes
entrevistes en redactaré un informe que,
conjuntament amb les aportacions de les
meves companyes psicòloga i treballadora
social, ha de permetre a l’administració declarar idonis els futurs pares adoptius.
El temps ha passat, de fet des d’aquell dia
en que sortia del centre d’acollida amb les
paraules d’en Bakari gravades a la meva
ment, ja han passat gairebé dos anys. En
Bakari ha estat adoptat per una de les
famílies declarades idònies. Finalment, uns i
altres han vist complert el seu desig. La
meva feina pren sentit, sóc pedagoga i he
participat d’aquest procés.
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Després d’unes setmanes de la seva arribada els pares d’en Bakari es posen novament
en contacte: ja el tenen a casa, ja són pares!, però el procés d’adopció tot just acaba
de començar. L’adopció, igual que la maternitat i paternitat biològica, comporta un
temps d’adaptació mutu que pot ser més o
menys llarg en funció de la capacitat tant de
l’infant, com de la família per adaptar-se a
la nova situació.
Durant el període d’adaptació els pares d’en
Bakari comencen a assistir a un “Taller de
famílies” on treballem amb un grup reduït
de pares, temes relacionats amb la criança i
educació dels fills. En aquest taller, que té
un funció d’orientació i clarament preventiva, escolto els seus dubtes, interrogants,
pregunto sobre les seves emocions, coordino el grup i proposo temes, en definitiva els
acompanyo en aquest procés de creixement
que permet construir amb èxit aquest espai
màgic que és la família. Aspectes tant importants com la diferència ètnica dins el nucli familiar, com posar els límits, com tractar
el tema de l’adopció amb els fills segons
l’edat, són sovint els que més preocupen a
les famílies i sobre les que demanen més
informació.
A banda, segueixo veient en Bakari i els seus pares en els seguiments post adoptius
obligatoris. En aquests seguiment realitzo
una entrevista amb la finalitat d’explorar i
descriure l’evolució del nen en totes les
àrees de desenvolupament i també valorar
la seva adaptació en aquesta família i el
nou entorn. El què observi hauré de plasmar-ho en un informe que posteriorment
serà tramès al país d’origen d’en Bakari. Les

autoritats competents del seu país són les
que determinen quins continguts ha d’incloure l’informe, així com la freqüència amb
la que s’han de remetre al país i la durada
en el temps.
Compleixo amb la meva obligació, però no
en tinc prou i m’agrada anar una mica més
enllà. Vull que els pares d’en Bakari visquin
aquest espai d’entrevista com el visc jo. Per
a mi, no és un espai d’entrevista, és un punt
de trobada, un espai de formació, de reflexió, d’assessorament, d’intercanvi, jo aporto i ells m’aporten. Certament, en Bakari
i els seus pares també m’ensenyen moltes
coses sobre la pedagogia.
En el segon seguiment els pares aprofiten
per poder parlar de la incorporació del nen
a l’escola. Ja fa sis mesos que ha arribat i
necessiten elements per poder valorar quin
és el millor moment i com fer-ho? Han llegit
alguns llibres, n’havíem parlat en el Taller
de famílies però ara parlem només del seu
fill. Els rebo i em satisfà veure que la
important decisió de proposar la idoneïtat
d’aquesta família ha estat encertada. Vetllen
per en Bakari i és evident que volen el
millor per ell. Valorem esperar un temps i
posteriorment fer un procés d’incorporació
progressiu que permeti a en Bakari adaptarse al nou entorn. Li toca fer 1r i encara està
aprenent ha fer servir el llapis. Així que els
hi explico als pares, que el seu fill, es troba
novament en desavantatge respecte els
seus companys, encara que sigui de forma
temporal, i que ells han de poder tenir unes
expectatives altes, però realistes vers els
seus progressos acadèmics. Els oriento sobre com el poden ajudar, què poden fer ells

des de casa i sobretot de la necessitat de
desenvolupar una empatia amb ell.
Al setembre en Bakari comença l’escola. Els
pares expliquen que li està costant una mica situar-se’n i després d’uns mesos la mestra, amb la conformitat dels pares, es posa
en contacte amb nosaltres per rebre
assessorament sobre com ajudar en Bakari
a l’aula i facilitar-li la integració. Per ella,
igual que per a mi, és important que hi hagi
una coherència entre els diferents professionals que per un o altre motiu i en un o altre
context, intervenim amb en Bakari. Des de
la pedagogia no puc entendre una altra
manera de treballar que no sigui a partir del
treball interdisciplinari i en xarxa que
permeti dur a terme accions coordinades i
compartides.
Dos anys després de la seva arribada, en
Bakari ha fet un canvi important. Ja està
totalment integrat a la família i també a
l’escola, tot i que encara té certes dificultats
amb els aprenentatges. Se’l veu feliç i riu, ha
crescut i està sa. Els seus pares també estan
feliços. S’han adaptat molt bé a la nova
situació i donen sempre resposta a les
necessitats d’en Bakari, prioritzant i vetllant
pel seu estat emocional. Segueixen amb el
seu procés però ara ja són família!!!
Aquest és el relat de com visc i entenc la
meva feina, la de pedagoga, dins d’un context professional de protecció a la infància i
més concretament d’adopció internacional.
I encara us pregunteu que pot aportar la
pedagogia?

-1-Article presentat al VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, 2012
-2-Pedagoga, col·legiada, membre de la Xarxa d’Experts del COPEC. Experta en intervenció educativa en adopció i orientació familiar Pedagoga de la Fundació Blanquerna
Assistencial i de Serveis a/e: cristinasd@blanquerna.url.edu
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Lliure elecció de ginecòleg i de pediatra, accés directe a la consulta de l'especialista, una atenció molt
personalitzada, habitacions individuals en cas d'hospitalització i l'alt nivell de les prestacions són els
avantatges més ben valorats pels assegurats a l'hora d'escollir pertànyer a la Mútua.
No patir llistes d'espera i la possibilitat d'escollir el metge o el centre hospitalari són els motius
pels quals cada cop més les famílies opten per la sanitat privada, en la majoria dels casos a
través d'una assegurança de salut. La satisfactòria relació cobertura-preu és, avui dia, el més
apreciat pels assegurats, cada vegada més informats i més sensibilitzats en matèria de salut.

Una assistència sanitària total
Les assegurances de la Mútua, entre les que destaca A-S Total, garanteixen una atenció a mida
amb les millors cobertures, prestada pels millors professionals, centres i clíniques d’Espanya,
entre els que s’inclouen més de 9.000 a tota Catalunya i Balears.
Els mutualistes poden accedir a un ampli ventall de prestacions que cobreixen tots els aspectes
de la salut, des de la medicina preventiva fins a la cobertura total de la malaltia: medicina
general, pediatria, totes les especialitats mèdiques, urgències a domicili, hospitalització, tot tipus
d’intervencions quirúrgiques, totes les proves diagnòstiques (anàlisis clíniques, exploracions
radiològiques, medicina nuclear) i qualsevol altra exploració complementària i tota l'assistència
sanitària que pot necessitar.
A més d'una assistència mèdica molt completa i d'avantguarda, els mutualistes tenen la tranquil•litat de poder trucar a qualsevol hora del
dia al Servei de Teleconsulta Mèdica 24 hores. El metge respondrà a totes les consultes dels assegurats o coordinarà l'enviament d'un
metge o una ambulància a domicili, en cas que sigui necessari. Així mateix, disposen de Teleconsulta Pediatrica i Teleconsulta Psicològica,
aquesta última per a dubtes de caràcter psicològic, tractables per via telefònica.

La solidesa d'una companya
Mútua General de Catalunya, entitat asseguradora sense ànim de lucre amb 30 anys d'experiència, és reconeguda en l’àmbit de les
asseguradores de salut per fer dels mutualistes la seva raó de ser, amb la responsabilitat que d’allò se’n deriva, oferint-los les màximes
prestacions amb la millor relació qualitat – preu. L’entitat destina a aquest objectiu un esforç permanent incrementant, any rere any, les
cobertures, els programes de prevenció i els serveis complementaris, garantint una assistència sanitària de màxima qualitat. La qualitat i
l’abast de les cobertures és probablement el gran tret distintiu de la Mútua, i l’atenció impecable que els professionals de la salut dispensen
als mutualistes, la seva millor carta de presentació.

www.mgc.es - www.interesmutu.com

CONSULTORIA PEDAGÒGICA DEL COPEC
Serveis de referència, amb segell de qualitat pedagògica per a organitzacions públiques i privades
amb una xarxa d'experts professionals en diferents àmbits pedagògics:

•Estudis
•Assessorament pedagògic
•Anàlisi i avaluació de materials
•Creació de continguts pedagògics
•Informes pedagògics
•Disseny i implementació de programes pedagògics
•Altres Serveis pedagògics
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COPEC

Av. Mistral, 20 bis-ent.2ª
08015 - Barcelona
tel. 932177799
fax 932929508
copec@pedagogs.cat
www.pedagogs.cat
Tarragona - copec.tarragona@pedagogs.cat
Lleida - copec.lleida@pedagogs.cat
Girona - copec.girona@pedagogs.cat
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