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Ha passat un any des de l’última editorial i han passat moltes coses a nivell
social i també al nostre COPEC, un any
ple de sentiments compartits i, a voltes,
encontrats perquè som un col·lectiu
divers que acull moltes sensibilitats,
com ha de ser! Però sempre amb la
PEDAGOGIA com a punt d’encontre i
com a guia del nostre quefer professional al servei de la ciutadania.
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya
ens aplega i representa als pedagogs i
les pedagogues i als psicopedagogs i
les psicopedagogues que tenim com a
objectiu lluitar per una educació universal, diversa, respectuosa, inclusiva i sobretot que estimuli el pensament crític,
que promogui valors universals i que
defensi la justícia social i els drets fonamentals. Som professionals de l’educació i promotors del canvi mitjançant
l’educació. En aquest sentit, som motor
de transformació social.

Editorial
El recorregut per EIX 12 ens endinsarà
en indrets i pensaments pedagògics
diversos, des d’articles sobre les sortides
professionals i reivindicacions que parlen de la trajectòria acadèmica, social i
professional de la pedagogia, fins a experiències pedagògiques de primer nivell que ens parlen d’educació i cooperació, d’infants i periodisme, de conèixer
i respectar la diferència, d’emprenedoria
pedagògica i de dones i pedagogia. Tots
i cadascun dels articles convida a la reflexió i col·labora a fer créixer la pedagogia i la professió.

I la revista EIX esdevé, any rere any, un
mirall d’aquesta realitat i de la història i
evolució del COPEC i de la PEDAGOGIA.
I entre les seves pàgines –també en la
seva portada- trobem testimonis d’aquest camí que estem fem plegats.
Com la I Jornada de Pedagogia Universitats-Copec (VI Jornada del COPEC) de
l’1 de març passat. Una jornada queigual que les que l’han precedit- vam
parlar de PEDAGOGIA amb majúscules i
mirada ampla, unint la veu acadèmica
amb la professional. Una Jornada on va
quedar palès que la PEDAGOGIA és viva
i que el Pedagog/a i el Psicopedagog/a,
també.
O com el testimoni de l@s guadonad@s
pel millor TREBALL de FI de GRAU de
PEDAGOGIA, enguany la II Edició. Un
reconeixement a les joves generacions
de pedagogues i pedagogs que ens
parlen del seu TFG, autèntiques investigacions i reflexions que amb la frescor
de la seva jove ploma ja estan enriquint
el corpus de coneixement pedagògic.

Per acabar, deixeu-me des d’aquestes
línies agrair als companys i companyes
de la IV JUNTA DE GOVERN (20142018), per l’honestedat, pels esforços
esmerçats i pel treball incansable durant
aquests últims 4 anys, així com per haver estat un equip cohesionat, compromès i responsable i pel seu suport a
aquesta presidenta. I dir-l@s que ha estat un honor i un gran privilegi treballar
plegats.
I refermar el compromís d’aquest bagatge i llegat que junta rere junta va augmentant i traspassant als que prenen el
relleu. La V JUNTA DE GOVERN (20182022)1 entoma l’encàrrec amb la responsabilitat de:
Portar a bon port el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, i Defensar, promoure, fer créixer i posar en valor a la pedagogia i als pedagogs/gues i als psicopedagogs/gues.2

Bona lectura, salut i llarga vida a la pedagogia!
Rosa Rodríguez i Gascons
Presidenta

I tot això és gràcies a tot@s vosaltres
col·legiades i col·legiats que, amb el
vostre suport sustenteu i feu possible
que el COPEC vagi complint anys, hi ja
en van 16. Gràcies, també, a la confiança
que feu a les Juntes de Govern, just
aquest any hem tingut eleccions i ja
anem per la cinquena. El COPEC és
vostre/de tot@s, amb el granet de sorra
de cadascun dels 1.200 i escaig de
col·legiats i col·legiades que som, seguim construint COL·LEGI, seguim fent
PEDAGOGIA.

P

-----------1-V JUNTA DE GOVERN
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2009&i=ca
2-PRESA DE POSSESSIÓ DE LA V JUNTA DE GOVERN
14/07/2018 https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3910&i=ca
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REALITAT I POTENCIALITAT DEL
PEDAGOG/A: FUNCIONS I REPTES
Jordi Riera i

Romaní1

Durant la dècada de 1980 no van ser pocs
els autors/autores que li diagnosticaren a la
Pedagogia una autèntica crisi d’identitat.
L’àmbit del dubte abastava dos extrems:
d’una banda, la caracterització científica de
la Pedagogia, quant a activitat científica i
intel·lectual, i d’altra, la configuració social
del rol professional del Pedagog/a. Sens
dubte, ambdues facetes no són independents; més aviat tot el contrari, i qualsevol
estudi prospectiu al voltant d’aquesta disciplina i professió resultava de mal pronòstic.
Més endavant, durant la dècada de 1990, es
recolliren els fruits de la racional i històrica
obstinació de sistematitzar i organitzar
l’acció educativa entorn al saber disciplinar i
viceversa, configurant-se més nítidament
nous nivells de formació professional i superior. Certament, la revisió de tots els plans
d’estudi per a desenvolupar el magisteri en
les etapes d’educació infantil i primària;
l’aparició, a totes llums necessària, dels
estudis d’Educació Social que responien
l’ampli espectre de l’acció socioeducativa, el
ressorgiment innovador de la llicenciatura
de Psicopedagogia (ara a nivell de Màster) i
la revisió dels propis estudis per a l’obtenció
de la llicenciatura de Pedagogia, foren evidents exemples del gran esforç de clarificació i innovació curricular d’aquella dècada,
orientats envers el desenvolupament i promoció professional de l’acció pedagògica.
Durant la primera dècada del segle XXI, i
amb la implementació del Pla Bolonya a
nivell universitari en tota Europa, es van
equiparar a nivell de formació de Grau les
antigues diplomatures i llicenciatures en
aquest àmbit, fent necessària la clarificació
de la seva diferenciació a nivell de competències i fins de cada àmbit curricular-professional tant per als Mestres, Educadors/res
Socials, com per als Pedagogs/gues i
Psicopedagogs/gues, tendint aquests dos
últims a perllongar la seva diferenciació a
nivell de Màster. Tot plegat, i l’assoliment de
millors i més grans cotes de reconeixement
en el desenvolupament de llurs funcions
socials, a partir de la creació i consolidació
de diferents Col·legis Professionals, permeten parlar de consolidació d’aquests rols
professionals, i en especial el del Pedagog/a.
Sens dubte doncs, el ressorgiment de la Pedagogia professional, aixoplugat d’una banda, pels moviments renovadors en educació
i per l’altra per el de la constitució en cadena

i Rosa Rodríguez i

Gascons2

dels nous Col·legis Professionals de Pedagogs/gues de les diferents comunitats autònomes, augura i garanteix la formalització i
difusió creixent d’una “veu” compromesa i
professional que, experta precisament en els
canvis socioeducatius, ha trobat un camí més
diàfan i necessari de reconeixement social,
així com de concreció de la voluntat de servir
amb més efectivitat i pes específic la demanda social creixent de les funcions que se’ls
reclamen; en realitat doncs, estem parlant
d’una gran oportunitat sòciopedagògica.
Intentarem doncs a continuació, aprofundir
un mica més sobre qui és avui el/la professional de la Pedagogia, quines funcions
desenvolupa, on les exerceix i quina
projecció de futur albirem.
QUI ÉS EL PEDAGOG/A?
La definició que fa el Col·legi de Pedagogs
de Catalunya sobre el pedagog/a, es basa en
el document “Perfil Professional del Pedagog” d’ANPE-COPEC3. Una definició construïda i matisada a partir de la realitat professional del pedagog/a, segons dades de
l’Observatori de Perfils Professionals4, i que
diu així:
“El Pedagog/a és l’especialista en processos
–de canvi- educatiu i formatiu en persones,
grups i comunitats, des de la intervenció,
coordinació, disseny, anàlisi i reflexió. Al llarg
de tota la vida i des de tots els contextos i en
tots els àmbits on es desenvolupa la persona: social, familiar, educatiu –formal, no
formal e informal-, formatiu, laboral, lleure,
cultural...”
Una definició on ja s’infereix QUI ÉS i QUÈ
FA el Pedagog/a. Un enunciat que pretén
explicitar sense cap mena de dubtes que
estem davant d’un professional de la Pedagogia amb una preparació acadèmica que el
fa competent per abordar el canvi en la
persona mitjançant l’educació, en qualsevol
situació vital i/o ecològica en què participi
donat que “el fet educatiu” és un fenomen
que es produeix en tots els espais on es
mouen les persones i les comunitats.
QUÈ FA EL PEDAGOG/A?
La Pedagogia, intrínsecament analítica i reflexiva, s’ha adaptat a la societat canviant.
Tradicionalment ha donat –i segueix donantresposta pedagògica a l’escola, i és en l’últim
terç del segle XX quan creua els murs
escolars –sense abandonar-los- entenent

Q

que l’educació està present més enllà del
sistema educatiu reglat i que es dona en tots
els àmbits de la persona.
Amb tot, les funcions del Pedagog/a no han
canviat. El que ha variat és on les exerceix
professionalment, les fonts de finançament,
les eines i els recursos i, el més important,
les necessitats socials. Així com les projeccions polítiques en relació a què i com es
prioritza l’educació en el sistema educatiu, el
social, el de la salut i el de les organitzacions.
És així com les funcions diferencials del
pedagog/a s’agrupen al voltant de tres
formes d’abordar l’educació5:
FUNCIÓ D’INTERVENCIÓ: mitjançant la qual,
s’educa, instrueix, forma i assessora en la
infància, adolescència, joventut, adultesa i
senectut. S’explora i diagnostica necessitats
educatives, socials o de desenvolupament
per fonamentar un pla d’intervenció pedagògic. S’orienta en educació, vocació, professió i família, així com a institucions i
organitzacions des de la perspectiva de
millora i canvi on hagi interacció de persones en procés de creixement. Es promou el
desenvolupament institucional, organitzatiu,
professional i personal.
FUNCIÓ ORGANITZATIVA: des d’on es dirigeix, coordina, dinamitza, planifica i lidera.
S’assessora pedagògica i legislativament en
el marc educatiu formal i no formal. S’identifica, relaciona i gestiona les necessitats
educatives formatives, organitzatives i institucionals per a la millora dels processos. Es
supervisa i analitza la qualitat pedagògica.
FUNCIÓ D’ANÀLISI: mitjançant la reflexió
s’investiga i innova en educació i es fan propostes de millora. S’explora, analitza, diagnostica, s’emeten informes, es dissenyen i
s’implementen plans d’intervenció en processos educatius i formatius de persones
–de totes les edats grups- i/o comunitats,
institucions i organitzacions. Es dissenyen,
implementen i avaluen programes i projectes.
Arribats a aquest punt, cal destacar que tan
important són les funcions del Pedagog/a
com el seu quefer professional; en aquest
sentit el seu exercici professional esta guiat
pel CODI DE DEONTOLOGIA6, un codi de
conducta format per valors ètics que atén al
sentit de l’acció i a la dignitat del destinatari
d’aquesta acció.
ON EXERCEIX EL PEDAGOG/A?
El perfil del Pedagog/a s’ha assentat,
adaptant-se a la mirada pedagògica d’una
educació dins i fora de les aules. Un perfil
pedagògic que ha dibuixat un ampli mapa
que dona com a resultat un exercici
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professional, concordant amb els plans
d’estudi de Grau7 de Pedagogia en tres
contextos8: EDUCATIU FORMAL - SOCIAL EMPRESARIAL
Contextos professionals desplegats en diferents àmbits que a la vegada agrupen
ocupacions en constant canvi –en sintonia
amb el dinamisme del mercat de treballque sumat al seu caràcter conjuntural dificulta la concreció de llocs de treball
específics. Tanmateix sí que es poden
detallar els àmbits associats a cada context
que, amb les funcions, conformen aquest
mapa professional i investigador del pedagog/a.
CONTEXT EDUCATIU FORMAL, agrupa l’educació infantil, educació obligatòria, post obligatòria i superior; orientació educativa, vocacional, professional i acadèmica; orientació
familiar; diversitat i inclusió; diagnòstic pedagògic; formació de formadors... i tot el que
estigui relacionat amb pedagogia i educació
reglada en totes les seves etapes, nivells i les
especialitats pedagògiques que li donen
suport. Ja sigui dins del Sistema Educatiu o
en Gabinets Psicopedagògics, Consultories o
Empreses de Serveis Educatius.
CONTEXT SOCIAL, la perspectiva pedagògica
d’atenció a les persones en els àmbits socioeducatiu, sociolaboral i sociosanitari dels serveis socials: infància i adolescència, persones
en risc d’exclusió (gent gran drogodependències, diversitat funcional o psíquica, salut
mental, mesures judicials, violència de gènere). De cooperació i voluntariat, mediació,
justícia, lleure i cultura. De la salut abordant
la prevenció, l’atenció a infants i adolescents
hospitalitzats, llurs famílies i voluntariat. I la
intervenció en l’aprenentatge de conductes i
relacions socials i familiars per causes congènites o sobrevingudes.
CONTEXT EMPRESA, comprèn l’àmbit de
l’ocupació (orientació laboral i professional,
inserció i prospecció), recursos humans (selecció i promoció, prevenció riscos laborals,
dinamització equips, qualitat, comunicació
interna), gestió del coneixement (transferència, qualitat, investigació, innovació), formació (plans de carrera, necessitats formatives,
programes), responsabilitat social en les
empreses. I suport a l’emprenedoria pedagògica per a l’exercici professional per compte pròpia.
POTENCIALITATS I REPTES DEL PEDAGOG/A
El/la Pedagog/a és un/a professional que ha
entès que cada cop més ha de treballar de
forma inter i multidisciplinària per abordar
de forma integral les dimensions de la persona i llurs casuístiques. Sap que cada disciplina aporta una part important, pel que el

treball cooperatiu i en xarxa és més ric i la
intervenció de major qualitat.

-----------1-Jordi Riera i Romaní, mestre i doctor en pedagogia, professor catedràtic d’Educació de Blanquerna-URL i 1r president
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2002-2006).

Amb tot, és necessari que el Pedagog/a cregui amb el que fa i en les seves potencialitats. Estimar i posar en valor la professió
és el primer pas per a què els demés la
valorin. Estem davant una professió jove
quant a què s'ha reinventat a si mateixa i
s’ha adaptat a les noves necessitats educatives i socials.
El repte és que Pedagogs i Pedagogues, com
activistes de l’acció educativa i investigadora
per al canvi social mitjançant l’educació,
segueixi evolucionant i continuïn compromesos amb el seu temps com a professionals
innovadores, creatius, reflexius i socialment
competents.

2-Rosa Rodríguez i Gascons, pedagoga, experta en orientació
professional i presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2014-actualitat).
3-PERFIL PROFESSIONAL DEL PEDAGOG/A document signat
el 12/11/2005, entre el Col·legi de Pedagogs de Catalunya i
Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani
4-OBSERVATORI PERFILS PROFESSIONALS PEDAGOG/A
https://www.pedagogs.cat/cat.asp?c=128&i=ca
5-EL PROFESSIONAL DE LA PEDAGOGIA I LA PSICOPEDAGOGIA http://www.pedagogs.cat/doc/Informe-PedagogiaPsicopedagogia_dsbre2017.pdf
6-CODI DE DEONTOLOGIA DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE
CATALUNYA, normes d’actuació pedagògica: Junta General
Ordinària, 24/05/2006. Revisat i actualitzat per la Comissió de
Deontologia el 16/12/2013
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1759&c=28&sc=103&i=ca
7-INFORME SOBRE LES COMPETÈNCIES DEL GRAU DE
PEDAGOGIA – Consell Social 13-12-2017
https://www.pedagogs.cat/doc/Consellsocial_InformeCompete
nciesGrauPedagogia_13-12-2017.pdf
8-CONTEXTOS D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL I FUNCIONS DEL
PEDAGOG/A
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=427&i=ca
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V JORNADES SOBRE ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
"LA DIVERSITAT DINS DE L'ALTA CAPACITAT"
COL<LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA - COL<LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA

La V Jornada sobre Altes Capacitats, coordinada conjuntament des del Grup de
Recerca del COPEC i el Grup de Treball del COPC, és un punt de trobada i
formació per a totes aquelles persones interessades en el tema de les altes
capacitats (psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, docents, educadors, famílies...).

En cada edició s'aborda aquest tema des de diferents perspectives, com
l'educació a l'escola o la creativitat. Per a aquesta ocasió, s'ha considerat
interessant i oportú focalitzar la Jornada en les diferències que trobem entre
les persones que poden incloure's en aquest col·lectiu, diferències que
existeixen tant en les característiques personals com en les necessitats
d'atenció i d'intervenció que precisen.

L'objectiu és contribuir a desmitificar el
significat d'aquesta etiqueta i ajudar a
ajustar-lo a la realitat d'aquests alumnes,
una realitat que és diversa, rica i complexa.
Així, aquesta cinquena edició tindrà com a
tema central la Diversitat dins de l'Alta
Capacitat.

És una oportunitat per a compartir amb
experts de l’àmbit de les Altes Capacitats,
dubtes, reflexions, experiències, al voltant de
les Altes Capacitats i com abordar-ho tant
des de l’escola, espais socioeducatius, família
i comunitat.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3885&i=ca
#JornadaAC18
@CopecPedagogs

@copc_cat
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Cooperació Internacional d’un projecte
educatiu a MISSIRAH1
Pilar Morral García2
EL PROJECTE
Un nou model de cooperació internacional
en clau i valor educatiu-sanitari presenta el
projecte “Avant de manger, je me lave, les
mains” dirigit a nens i nenes de 1r i 2n curs
de primària, a la regió de Missirah (Senegal).
Organitzat pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental3, i amb ell s’obrí una via de participació als seus professionals.
Des del meu desconeixement inicial, el què
m’impulsà a interessar-me per aquesta iniciativa va ser un interès personal al voluntariat, a l’intercanvi bidireccional entre ensenyar-aprendre, el coneixement del saber
de les cultures i l’aportació respectuosa.
“Cooperació” sovint és un concepte relacionat amb aportacions econòmiques, de material, d’obres, de mecanització... però no sempre representa una intervenció directe en la
població, en la infància dins les escoles, i
amb un objectiu de sensibilització i educatiu,
obrint-se un nou model d’intervenció pedagògica.
Sempre hi ha un motiu, i el perquè d’aquest
projecte està basat en una casuística elevada de malalties infeccioses, i un fet cultural
on el costum és l’ús de la mà com a utilitari
per menjar, atès que no usen més coberts
que les pròpies mans a l’hora d’alimentar-se.
Des de la validació i respecte cultural només
podem sumar o afegir una pràctica sanitària
que previndria o reduiria la taxa de malalties
infeccioses i tal vegada el nombre de mortalitat.
El meu fort agraïment comença des de
l’accés i integració en l’equip tècnic. Iniciem,
amb caire obert a la participació, el disseny i
desenvolupament del projecte a través de
pensar els objectius i les activitats dirigides a
nens/es de Cicle Inicial (1r i 2n de primària)
de tres escoles i durant tres dies a cada
escola.

de la lecto-escriptura, que tindran un grau
primerenc de traç-grafia, etc. Coneixements
cognitius i instrumentals que cal que tinguem en compte a l’hora de crear i dissenyar
les activitats.
Un cop definit el projecte tècnic-educatiu, es
trasllada al territori de Missirah per a la seva
confirmació i validació global. En aquest sentit, es deriva i fa extensiu a: les autoritats de
l’Ajuntament de Missirah, representant del
governador a la zona, i l’equip directiu de les
escoles5.
Les edats de cada curs és heterogènia (el
grup de 1r curs podia tenir nens/es des dels
6 a 8 o més anys, i el grup de 2n curs podia
tenir nens/es de 7-11 o més anys, depenent
de l’edat en què començaven l’escola) però
el nivell acadèmic és similar perquè tots els
infants acaben de començar l’escolaritat per
primera vegada (o segona, en cas de cursar
2n)
Sabíem que cada classe tenia 70 nens/es,
però el que no podíem imaginar és que
l’assistència fos total, i que la 3a escola tenia
més alumnes, (74 a 1r i 76 a 2n curs). Per
tant, vam intervenir en un total d’uns 430
nens/es.
De totes les idees, vam anar concretant i
definint el contingut del projecte: el Què
Perquè, el Com i el Quan rentar-se les mans.
Ho vam representar en imatges i text en
francès. Des de la presentació, és a dir, la
part contextual i d’explicació teòrica del projecte, com després, en les diferents activitats
que continuarien, usaríem les mateixes imatges de la presentació, com a nexes connectors i reforçadors del missatge “Avant de
manger, je me lave les mains” (tot i què
adaptats al context de l’acció pròpia de cada
activitat).

Ens referim a Activitats com: estampació de
samarretes, quadern per confeccionar i dur a
casa, mural construït per tots/es i restar a la
classe, gimcana o jocs de cooperació, modelatge amb plastilina, cançó... entre d’altres
manualitats, espai de preguntes i respostes,
la posada en pràctica de la rentada de mans
de tots i cadascun dels infants i mestres
seguint la seqüència i acompanyats de la
cançó6.
Com a idea de cooperació també havia estat
incorporada per Unicef i Save the Children,
potser en un altre format, de caire informatiu, etc. El projecte desenvolupat pel Consell
Comarcal Vallès Occidental, va dirigit als
infants, amb el suport dels mestres, dins de
l’aula. I per aquest fi, el disseny del projecte
ha estat creat per intervenir a les escoles a
través d'activitats pedagògiques vivencials.
ELS OBJECTIUS
L’objectiu general no només era generar
consciència entorn al rentat de mans, sinó
sobretot crear l’hàbit.
•Jugar, manipular, cantar, pintar, retallar i encolar, fer i respondre preguntes, compartir i
ajudar als companys, participar-hi tots,...
•Promoure les activitats com un motiu en sí,
no només per transmetre el mateix contingut, sinó també per embrutar les mans i posar en pràctica a la classe el procés de com
rentar-les bé.
•Realitzar un material per endur-se’l a casa, i
així poder explicar als pares, avis, germans...
el contingut treballat a l’aula. (com per
exemple, el quadern o la samarreta amb el
logotipus o mascota d’un sabó i el textmissatge del projecte).
•Deixar una mostra a la classe de les activitats pensades per quedar a l’aula i així continuar el recordatori. (com per exemple, “el
mural”). També es va acabar penjant a les
parets de l’aula, les làmines gràfiques de les
explicacions del projecte (QUE, COM, QUAN),
així com també el text de la cançó del
mateix projecte.
•Cercar la participació del mestres, no només
per traduir les activitats del francès al diakhanké, sinó també per integrar-los en la realització i acompanyament de les activitats
dins l’aula i donar suport a la intervenció pedagògica del projecte. Tanmateix serà bàsic
que se sentin inclosos per a “fer-se seu el
projecte”, poder-lo continuar i així establir-se
com un hàbit a la classe (i ser un pont també per a continuar-ho dins les pròpies famílies, a través de cada nen).

El treball preparatori pren forma a través del
coneixement i contacte amb representants
d’una ONG4 que coneix el territori de
Missirah, per una banda. Per altra banda, i
des del propi equip, intuïm aspectes com:
que els infants de 1r i 2n curs tindran un
nivell nul o inicial de l’idioma francès (atès
que en el sí de les famílies només parlen el
“diakhanke”, pertanyent a l’idioma mandinga), intuïm també que els infants d’aquests
cursos partiran d’un nivell previ a la iniciació
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LA METODOLOGIA
•Fer arribar el contingut del projecte també a
través del treball amb els/les mestres a qui
legitimem com a models referencials, i per
tal que els alumnes percebin més proximitat
al projecte.
•Utilitzar materials escolars que romandrien
posteriorment a la classe (llapis de colors, tisores, cola, gomets, plastilina, gomets, cartolines, grapadores...) Usar eines de treball manipulatiu, fent servir els diferents materials.
•Aprenentatge vivencial, fent participar activament als infants en tot el procés.
•Posar en pràctica el rentat de mans després
de cada activitat, i/o abans d’anar al pati
(abans de menjar l’esmorzar on caldrà tenir
les mans netes).
•Preguntar, a la tarda, als nens/es qui s’ha
rentat les mans a casa abans de dinar? Fer
preguntes sobre què han après de cada
activitat?, Què els passa quan tenen mal de
panxa?, qui coneix el procés de fabricació de
sabó casolà?

A l’entrar a la classe, descobrim 707 nens i
nenes molt amatents que ens saluden
amablement. No ha faltat ningú. Nens i nenes de diferents edats distribuïts en pupitres
de dos, però asseguts en grups de 2, 3 i 4
nens. De tant en tant, cauen les taules de
fusta per terra i les tornen a superposar. Les
motxilles les porten posades, no les poden
penjar o desar en altre espai.

afegint el sabó sí eliminem els microbis.
El procés de “com” rentar-se bé les mans detalla tots els passos o seqüència que posarem en pràctica abans d’anar al pati. Ho
acompanyarem de la cançó també.
El “quan” hem de rentar les mans, bàsicament transmetem abans de menjar, però
també hi ha altres situacions com després
d’anar al lavabo o després de jugar...

Els alumnes que tenim davant, acaben d’iniciar-se per primer cop a l’escola (que allà comença a l’octubre o novembre) i tot és nou
per ells, els companys, el/la mestra, l’idioma
francès (ja que parlen el “Diankhanké” a casa seva)...i ara nosaltres!

Hora del pati. Observem que al pati juguen
a les rotllanes (rondes al ritme i moviment
de la cançó), però sobretot parlen entre ells i
passegen pel pati, a aquestes edats. Mengen
l’entrepà i molts compren un gelat que venen unes mares que es traslladen a l’escola
(gelat de suc de baobab). Molts nens/es ens
ofereixen per a què ens refresquem.

Les seves cares, d’entrada són d’expectació,
il·lusió, confiança, reclam, alegria. Fem presentació nostra i presentació del projecte als
alumnes. Parlem en francès però el director,
Monsieur Kanté, i Mde Diuf, tradueixen al
mandinga (exactament al Diakhanké) i també repeteixen sovint al francès per a què vagin fent immersió. La implicació dels dos
mestres durant els tres dies, en aquesta escola, és molt alta.

DIARI PERSONAL DEL PROJECTE
Del dia 4 al 18 de novembre es fa verídic el
projecte! La promoció i prevenció en la salut
des de la vessant educativa i directa amb els
infants i mestres. Cóm està plantejat un dia
en una de les escoles? ajudada per les notes
del diari, recordaré que, per exemple...
“El primer dia, intens i emocionant, de bon
matí ens iniciem presentant el projecte al
Consell de Savis municipal i després al delegat del Govern de Dakar a Missirah. Ens esperaven, ens reben i donen la benvinguda
amb agraïment.
Ens dirigim a “l’école 1”, és l’escola més cèntrica. Fa uns 40 graus. Ens presentem i expliquem el projecte (Que/Com/Quan) en primer
lloc a la direcció i mestres -“musé”- de les
aules 1r i 2n curs de Cicle Inicial de primària.
Amb aquesta premissa, els docents ja comencen a viure el projecte des de l’inici al
nostre costat.
Descarreguem el material, pesant, en una
sala i preparem el necessari. Ens expliquen
que s’ha espatllat la bomba del pou municipal que subministra l’aigua a les escoles, i
malgrat portaran l’aigua d’un pou privat,
aquesta es convertirà, encara més, en un bé
escàs.
Entrem a l’aula de 1r, on ens ha correspost
atzarosament a la companya i a mi. Les altres dues companyes de l’equip s’estrenaran
en l’aula de 2n curs.

La nostra llengua vehicular és el francès i, en
el nostre relat, mica en mica, anem introduint alguna paraula al diakhanké:
Buló Cu: rentar mans
Aseniata: netes
Nógorin: brutes
Añiñata, abenta: que bonic!
Musé: mestre
Mdme Musé: mestra
Arduase: pissarreta petita
Tableau: pissarra gran de paret
Susulá: mosquit
Ani sojoma: Bon dia!
Tarante: hola, com estàs?
Enimbara: gràcies
Expliquem el motiu del projecte, els preguntem si alguna vegada han tingut mal de
panxa, com se senten i que fan.
Amb làmines exposem el “perquè” rentar les
mans amb aigua solament no treu tots els
microbis (causants de les infeccions), però
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Cada cop que els volem explicar o començar
alguna activitat, Musé els recorda una frase
d’actitud que els nens repeteixen: “escoltar i
fer silenci” (fent el gest de tocar-se les orelles i tapar la boca).
Iniciem la primera activitat, el quadern. Es
tracta d’una llibreta per cada nen/a i que explica, amb dibuixos, la presentació del projecte a mode de repàs.
Es procedeix a pintar uns dibuixos que els
facilitem sobre la seqüència de rentar-se les
mans. Després de pintar les imatges les
retallen i encolen.
És la primera vegada que pinten amb llapis
de colors, que retallen, i que encolen. Cares
sorprenents davant el tub de cola que no
han vist mai i gran interès per realitzar
l’activitat.
Al darrera del quadern hi ha un calendari
per situar una cara contenta o enfadada segons si es renten o no les mans abans dels
àpats. Graella bàsica per a reforçar i formar
un hàbit. Però caldrà el recordatori dels mestres o de casa per posar en pràctica i crearne una rutina.
I al dors del quadern, dibuixen la seva pròpia mà amb un llapis de colors.
Mentre els infants treballen, ens passem per
les taules a donar suport, animar i ajudar.
Agraeixen i reclamen atenció, et criden “mádam, mádam...”, t’ensenyen els seus dibuixos
acolorits, et demanen la valoració, altres reclamen el mateix, es sorprenen quan els hi
dius “añiñata” i somriuen feliços.
A les 13h finalitza la classe, i anem tots a dinar. Els nens i nenes no tenen cap pressa
per marxar als seus domicilis, i s’esperen a
sortir darrera nostre. S’apropen una o més
vegades a donar la mà, a preguntar el nostre
nom, s’afegeixen nens i nenes més grans
d’altres classes, costa d’avançar i caminar
perquè t’encerclen i acompanyen. L’hospitalitat, l’alegria, l’amabilitat en essència.
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La seva esperança i vitalitat esdevé un
autèntic contagi transformador. I com diria
una amiga8 “la seva saviesa els hi ha permès
sobreviure des de la nit dels temps”.
A les 14h tornem a l’escola. El cicle inicial no
fan tarda lectiva, en canvi assisteixen infants
i mestres a classe. El vincle de confiança,
sembla haver-se estretit encara més i continuarà creixent els propers dies. Trobem la
incorporació i suport de dues mestres més.
Emprenem l’activitat d’estampació de samarretes. Cadascú situarà la seva samarreta a la
taula, impregnarà les mans en pintura de
colors i les estamparan. Es deixaran assecar
les samarretes fins l’endemà.
Bona rentada de mans a continuació. Musé i
Mdme Musé escriuen el nom de cada nen/a
a cada samarreta. Els alumnes encara no saben escriure’l.
Cantem la cançó. Repetim primer cada estrofa, la representem amb mim de mans, i
afinem la veu abans de cantar. Infant i
adults ens entreguem a cantar. Cançó que
ens acompanyaria al llarg dels dies com a
comodí entre activitats o abans de finalitzar
la jornada.
Són les 18h, ens acomiadem i emplacem per
l’endemà. Ells responen amb una frase
d’agraïment.”
Aquesta és la part del dietari corresponent a
la primera jornada, però cada dia era únic,
s’adaptava a l’evolució del projecte i a les
condicions de les diferents escoles. Recordant, una nena es trobava amb molt malestar de panxa, i conjuntament amb la mestra
i director es decideix que marxés a casa. En
una altra ocasió, altra nena enviada a casa
per malaltia, va tornar en no trobar els familiars a casa (que segurament estarien al
camp, en la recollida del cacauet, i no disposaria de referents veïnals que la poguessin
acollir mentrestant).
En finalitzar els 9 dies d’estada, es va fer una
trobada festiva conjunta de les tres escoles.
Els nens/es duien una corona decorada per
ells amb gomets, i la medalla amb el logotipus del projecte que el 3r dia de cada escola
els havia entregat el batlle en persona. No
va faltar la música de timbals, l’actuació del
kanguran (ball de totes les ètnies del Senegal. 4 en concret: Wolof, Serer, Peulh i Mandinga), la participació dels nens/es en el ball,
i finalment nosaltres vam participar també
fent els nostres “pinitos” i també cantant la
cançó creada pel projecte, acompanyats pels
430 infants i els/les mestres. Emocionant tot
plegat!
LA VALORACIÓ
Valoració del projecte des de l’equip:
Valorem el projecte en la seva vessant pedagògica per la transmissió d'un missatge a

través d'activitats sobretot pràctiques, manipulatives i molt vivencials. Hem incorporat
les respostes dels infants i adaptat la transmissió del contingut a tots els sentits (olfacte, vista, tacte...) per una millor receptivitat i
aprenentatge, amb acompanyament individual i grupal dels alumnes durant tres dies a
cada escola. Fins i tot, una jornada en
dissabte (amb el mateix aforo d’assistència
total que un dia lectiu). I un dia final de festa
de les 3 escoles conjuntament.
Valoro com a riquesa didàctica i empàtica, el
fet d’usar un estil de més proximitat durant
les activitats (defugint el model magistral o
informatiu) amb l’acompanyament directe,
passant taula per taula, per conèixer-los,
guiant, reforçant el contingut tractat i animant en les seves produccions i demandes...

com les rotllanes de l’aigua i del sabó es
podrien unir per a dispersar la dels microbis
per exemple, etc.
La valoració sobre l’assoliment de l’objectiu
del projecte, passa per la valoració dels
alumnes, de les mestres, l’impacte en les famílies, com a resultat de l’efecte colateral i
implícit, i també la valoració que del Consell
de Savis de Missirah. Tot plegat esdevé un
cúmul de valoracions experimentals, però
també d’emocions.

Valoració dels/de les alumnes:
Als alumnes de les tres escoles se’ls va preguntar què havien après i què els havia
agradat més. Les respostes van ser que
havien aprés a rentar-se les mans amb sabó,
ja que de costum només utilitzaven l’aigua.
Els va sorprendre l’explicació sobre que els
microbis, encara que no es veuen, són en les
mans brutes. Els infants manifestaven com
els havia agradat les activitats, destacant
l’estampació de samarretes, la plastilina, els
gomets…
De tot em quedo amb les expressions dels
nens d’alegria, emoció, entusiasme, expectació, il·lusió, obstinació també, hospitalitat i
molt afecte.

Traslladem també a les autoritats que conformen el municipi, la bona implicació dels
mestres en les aules, la necessitat de
disposar dels estris de neteja de mans més a
l’abast, alguna manca de manteniment en
les taules per evitar risc d’accidents, algun
mètode limitador relacionat amb el gran
nombre d’alumnes per classe, i alguna altra
apreciació constructiva per millorar el benestar dels infants dins les classes i escoles.
L’equip valorem que es podria haver disposat d’algunes activitats més preparades per
alguns moments buits. Però es dóna també
la doble reflexió de creure important l’espontaneïtat i creativitat per aprofundir en cada activitat (emplenant diferents tècniques
de repàs, d’ampliació de cada activitat, realitzant preguntes sobre la mateixa, ensenyant
cadascú les seves produccions als altres
alumnes, penjant algunes a la classe... ).
En el cas d’ampliar activitats, però, n’hi havia
algunes que es van quedar com a idees “en
el tinter” sense desenvolupar, com ara:
explicar/representar un conte (en relació al
contingut), fabricació de sabó casolà senegalès per part d’algunes mares, dansa amb
coreografia que escenifiqués rotllanes amb
diferents elements: aigua, sabó, microbis, i
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Valoració dels mestres i direcció:
Vam preguntar als Mestres sobre la rebuda
del projecte per part dels alumnes i ens
explicaven que ells observaven molt interès
en els infants per totes les activitats, alt grau
de motivació i es mostraven contents en
descobrir material nou i per aprendre noves
habilitats com retallar, acolorir, encolar…
Els mestres van expressar que ells estan
contents de la nostra col·laboració, atès que
identifiquen com un gran problema les malalties infeccioses i la necessitat de pràctiques d’higiene. Van agrair el desplegament
del projecte a través d’activitats diverses que
correlacionaven entre elles per transmetre el
mateix missatge. Comentaven que serviria
l’experiència per continuar reforçant el contingut a classe, contingut que s’assimila al
projecte curricular d’aula, dins la programació escolar del 3r trimestre, i ens agraeixen el
material aportat.
Valoració del Consell de Savis de l’Ajuntament de Missirah:
En realitzar la valoració amb el Consell de
l’Ajuntament de Missirah, van explicar que el
projecte es va divulgar pel poble, atès que
se’n parlava pels carrers, on vam poder veure les 730 samarretes verdes amb el logotips
del projecte, més l’explicació dels infants a
les seves famílies sobre les activitats treballades envers la idea de rentar-se les mans...
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la repercussió havia transcendit. Un pare de
l’associació de pares d’alumnes, explicava la
seva experiència familiar, quan el seu fill els
feia rentar les mans a tots els membres de la
família abans de menjar.
PROPOSTES DE MILLORES:
Aportació a la idea de col·laboració complementària en material i en manteniment
d’aquest que facilitaria certes millores que
podrien ser acceptades per l’equip docent:
•la transmissió de cert manteniment de
l’estat de les taules o pupitres on es pot
evitar risc d’accidents i danys personals.
•farmaciola disponible amb el material de
primeres cures,
•papereres en les aules, per reforçar la recollida de brossa i contribuir al manteniment
de la higiene, prevenint acumulació abans
de l’escombrada de la classe,
•penja-robes per anoracs i motxilles, a les
parets,
•material de rentat de mans disponible a
cada aula,
Aquests entre d’altres possibles que facilitarien el funcionament diari de les classes i
aportarien qualitat i benestar als alumnes.

3. Efectes positius dins de l’aula.
Bona valoració dels infants per la bona resposta, implicació i verbalització.
Bona valoració dels Mestres qui verbalment
expressaven la necessitat i èxit del projecte.
També per la demostració de seva implicació, fent-se propi el projecte.

-----------1-“Avant de manger, je me lave les mains”: Projecte de
Cooperació Internacional a Missirah (Senegal). Del 4 al
18/11/2017
2-Pilar Morral García, pedagoga, vocal de Pedagogia Social
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, pedagoga de l'Equip
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Vallès Occidental.
3-El Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant els

4. Bona valoració fora de l’aula.
El retorn de la comunitat educativa (directors, representant dels pares), les autoritats
de l’ajuntament... també han valorat el projecte de forma qualitativa.

pressupostos participatius del 2017, i a través de Lucio Gat,
crea i presenta el projecte: “Avant de manger, je me lave les
mains”. Participem Fina R., Ana M., Sandra H., i Pilar M.
4-YOUBARI, Associació pel desenvolupament i la cooperació
amb Missirah (Senegal), al Vallès Oriental.
5-Les tres escoles són: école 1 o “Fayame Silla”, école 2 o
“Missirah 2” i école 3.
6-La cançó va ser creada per a l’ocasió a través de l’espai de
les classes de reforç de francès i original de la dona del
professor. El tema de la cançó gira entorn al procés del rentat
de mans, cantat en 2a persona.
7-L’alt nombre d’alumnes, 70 o més, em transporta a l’escola
que explicava l’avi Eliseu quan exercia de mestre a
Fuentespreadas (Zamora) del 1934 al 1965. (Anteriorment, del
1923 al 1934, en escola rural i en altre etapa històrico-política,
el nombre d’alumnes a l’aula era significativament més baix).
8-Maite Vila va viure i col·laborar 9 anys en una ONG a Costa
d’Ivori
9-Missirah (Senegal), segons explicava Lucio G., és un territori
format per 81 poblats, majoritàriament rural (com el cultiu de
cacauet), creat per dos famílies: la Cava (religiosa) i la Silla
(política). Molt hospitalaris!.
Durant l’estada vam dinar a casa de l’iman Memba en molt

CONCLUSIONS:
1. Coneixement de la situació sociosanitària
de Missirah9. Població que aprecia i aprova
el projecte.
Projecte amb funció de conscienciació,
transmissió d’un missatge de salut a través
d’activitats pedagògiques10, no invasives
sinó sumatives, i de reforç per crear un hàbit
que previngui i millori la salut.
2. Observació que cada
propis recursos, la seva
citat a l’hora d’integrar
del projecte. Ha tingut
grau d’implicació.

escola tenia els seus
idiosincràsia i plastiel desenvolupament
molt bona rebuda i

5. Els resultats han tingut efectes en nosaltres que han superat les expectatives.
Apel·lant a les pròpies vivències i emocions,
m’atreviria a dir que: sense emoció no hi
hauria sensació d’aprenentatge, sense empatia no hi hauria vivència d’aprenentatge
significatiu, sense creativitat i adaptació de
les activitats no hi hauria complicitat ni tanta
participació en situacions de cooperació.

bona companyia de la seva família, vam conèixer el final d’un
bateig, vam visitar la “post santé” (ambulatori) on feien
campanya del rentat de mans a mares després del part, vam
visitar el mercat i la mesquita.
I del Senegal que puc dir? del viatge de Darkar a Missirah i
viceversa, carretera amb cert risc de conducció, territori pla,
amb salines, vaques i xais campant lliurement, baobabs i les
seves llegendes, terra de sorra fina i quan s’aixecava una
mica de vent es veia tot pixelat, “tabé” (poblats de canyes o
bruc), convivència de diferents creences religioses tot i
predominar la musulmana (aprox. 90% & 10% de cristians),

6. La cohesió de l’equip cooperant, compartint: la construcció creativa i l’aprenentatge,
els coneixements, les vivències i emocions
abans durant i després del camí cooperatiu.
7. Cooperació entesa com a respectuosa,
preventiva, formativa, creadora de consciència d’hàbits saludables, pedagògica i transformadora.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA
QUE COBREIX A TOT EL COL·LECTIU COL·LEGIAL
Pòlissa Col·lectiva de Responsabilitat Civil
per a l’exercici professional
de la Pedagogia i la Psicopedagogia
–inclosa la Mediaciódonant cobertura als col·legiats i col·legiades
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2410&i=ca
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beguda suc de “bissap” del que es poden alimentar durant el
ramadà, arròs amb salsa de cacauet i ceba com a plat
habitual, “car-rapid” (autobusos) de colors plens d’equipatge
al damunt, “tabulé” o nens orfes, idioma oficial el francès i el
nacional el wòlof, en convivència d’altres 3 llengües segons
el territori. Extremada calor (40 graus de mitjana al novembre)
i boniques postes de sol. País obert i acollidor!
10-Pedagògica en tant que acompanyament en crear
consciència

i

assoliment

d’hàbits

d’activitats educatives significatives.

saludables

a

través
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III CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS

El III CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS es farà els dies 17 i 18
d’octubre del 2018 a la Farga Congress a l’Hospitalet del Llobregat,
amb el lema
“ACOMPANYAMENT PROFESSIONAL, TRANSFORMACIÓ COL·LECTIVA”
En una societat canviant, de valors i drets humans a protegir i fer
valer, des de la pedagogia també cal que es promogui a les persones cap al protagonisme de la intervenció de la que han de ser
participants. L'atenció als professionals, que alhora atenen i tenen
cura de les persones, també és una necessitat i un dret a valorar i
impulsar des de la formació, la reflexió o debat, i supervisió.
Els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues del camp social –Vocalia i
Grup de Recerca de Pedagogia Social- a través del COPEC, venim
col·laborant en l'organització des del II Congrés de Serveis Socials al
2014, conjuntament amb els col·legis TSCAT, CEESC i COPC, i aportant una àmplia gama de coneixement pedagògic i saber pràctic en
el terreny social.
És per això que, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, fem una
crida a tots i totes, pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que exercim/estem interessats en l’àmbit SOCIAL, per a què formem part,
assistint i participant, de la reflexió i anàlisi dels eixos de la temàtica
del III CSSB.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS
https://cssb.cat/
#IIICSSB
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Prejuicio, Pedagogía y pedagogos
Agustín de la Herrán Gascón1
institucionales, tradiciones, inercias inducidas, ideologías, etc.

INTRODUCCIÓN
A diferencia de otras disciplinas, la educación no se atribuye, en primer término, a su
principal investigador de referencia: el pedagogo/a. Es más, este profesional está difuminado, dentro de la cultura general, entre otras razones, porque el nombre de su ciencia
de referencia o de la ciencia de la educación
por antonomasia (Pedagogía) no coincide ni
deriva del nombre del campo profesional y
de investigación (educación), con lo que la
ciencia y el técnico de referencia no se asocian directa, automáticamente. Quizá por
eso, a veces, se confunde con el educador,
con el profesor.

Con frecuencia, ni siquiera la formación científica es capaz de sortear y diluir el prejuicio
en favor del conocimiento insesgado o no
parcial. Esto ocurre cuando la educación es
poco profunda, cuando no facilita verdadera
formación y, al menos, tiene algo de fraude.
Sus disolventes educativos son el reconocimiento de su existencia, la voluntad de
transcenderlo, la duda y la orientación de la
razón al descondicionamiento y la complejidad de conciencia, más allá del ego, en
síntesis, la formación.

El objetivo de este escrito es reparar en algunos prejuicios hacia los pedagogos. La base del escrito es la observación del autor durante los últimos veinte años, desde su perspectiva de pedagogo. En los últimos años se
observa una disminución del prejuicio hacia
este colectivo profesional y hacia su ciencia.
Aun así, persiste en los ámbitos social y
científico.

Se prejuzgan personas, cosas, ismos, etc. La
motivación para el prejuicio nace y activa
cuando se cree que se sabe y se desconoce
que se ignora. Una vez impulsado por este
par de fuerzas, se orienta y acelera cuando
otras personas del propio círculo piensan lo
mismo, considerando, admirando, despreciando, odiando, trivializando, rivalizando,
etc.

DE LOS PREJUICIOS Y OTROS
CONOCIMIENTOS SESGADOS

Una razón trabada de prejuicios no está
educada ni formada. Puede estar compuesta
de entelequias complejas y alejada de la
realidad. Si la socialización del prejuicio se
organiza, puede ser muy eficaz, crear sistemas generadores de tergiversación y productos pseudológicos estables. Las amalgamas de prejuicios y de otros conocimientos
sesgados pueden fundamentar injusticias,
exclusiones, supremacismos, barbaries, hiperestesias, etc. O sea, crear pseudologías,
submúltiplos de la deformación, que nada
tienen que ver con la educación, comprendida como posible evolución del ego a la conciencia.

Los prejuicios son una forma de inmadurez
o confusión cognoscitiva. Provienen de precipitaciones, insistencias u obcecaciones. Culminan en certezas, seguridades o conclusiones frágiles, blindadas o cerriles, cuando no
definitivamente cerradas. Producen una especie de ceguera o de vacío en la conciencia
ordinaria, que se satisfaría con conocimiento.
Como son normales en nuestra sociedad del
egocentrismo, lo normal es tenerlos, promoverlos y desarrollarlos, aun en nombre de la
educación; o sea, no apercibirse de ellos. Su
desarrollo requiere de más prejuicios y otros
conocimientos sesgados en su mismo sentido: predisposiciones, creencias, generalizaciones, etc. Conforman la actual sociedad del
conocimiento sesgado, por lo que, muy a
nuestro pesar, son factores de razón.
Las moléculas del prejuicio son la ignorancia, la dualidad, la inconsistencia y el condicionamiento, aderezados por egocentrismo
personal y/o colectivo, soberbia ilusoria, certidumbre, etc. Como operan en estratos relativamente profundos de la persona, la educación habitual a veces no les ve y no les
alcanza, sobre todo si el sesgo está avalado
por sistemas internacionales, sistemas educativos nacionales, leyes, currícula, proyectos

DE LOS PREJUICIOS HACIA LOS
PEDAGOGOS
Como expresa el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la Pedagogía
es la ciencia de la educación y de la enseñanza y, por ende, de la formación y de todo
lo relacionado con ellas. De la educación
también se ocupan tangencialmente otras
disciplinas, si bien sus objetos de estudio
son otros.
Sobre la educación hay competitividad y, en
el camino, hay decalificaciones e intrusismo.
El prurito de la competitividad por el mismo
ámbito proviene de concepciones epistemo-
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lógicas inmaduras o egocéntricas, sean estas
multi, inter, trans o metadisciplinares. Otras
ciencias más maduras –como, por ejemplo,
las Ciencias Médicas- no ‘compiten’ por el
mismo terreno: colaboran en función de la
salud. Cuando lo que domina es la pugna
por la “proxemia cognoscitiva” -o primacía
tribal por el mismo terrenito- y ese campo
no es el idóneo, no sólo el sustrato del prejuicio está servido: la razón tiende a quedar
condicionada y los productos a ser menos
eficientes.
Si bien los prejuicios hacia los pedagogos no
han sido tantos y van a menos, los hemos
observado in vivo sobre todo en profesores
e investigadores de ámbitos limítrofes, como
la Filosofía, la Psicología y las Didácticas con
especificidad curricular, así como en algunos
profesores de secundaria y algunos investigadores y profesores de otros ámbitos. Los
escenarios de observación han sido variados:
congresos de Filosofía, de Psicología o de
Didácticas Específicas, comidas académicas,
entrevistas en medios de comunicación.
Hemos apreciado en todos tres factores comunes en el momento de verterse prejuicios
hacia el pedagogo o la Pedagogía:
a)Desconocimiento de la profesión de pedagogo y de la Pedagogía, lo que no evitaba la
opinión o la creencia;
b)Connivencia entre quienes compartían el
prejuicio;
c)Indiferencia entre quienes internalizaban
las informaciones arbitrarias: estudiantes,
participantes en un evento, etc.
Una estrategia útil promovida por las disciplinas afines a la Pedagogía para competir
por el mayor espacio posible de la educación es omitir las palabras “Pedagogía” y
“pedagogo”. Así, en vez del nombre de la ciencia, se utiliza el del campo (“educación” u
otro), con lo que se invisibiliza al pedagogo y
a la Pedagogía. De este modo, aparece el
nombre de una ciencia y el campo, y la invisibilización está creada: por ejemplo, “Psicología y Educación”. Esta práctica es favorecida o reforzada por las traducciones de cuestiones pedagógicas de países donde no hay
Pedagogía, ni pedagogos. Así, son asimiladas por profesionales diversos que no están
interesados en practicar la autodisciplina, la
contención o la renuncia epistemológicas, ni
el reconocimiento de la idoneidad de los
pedagogos como profesionales o investigadores idóneos para lo que sí son los objetos
de estudio naturales de la Pedagogía. En algunos países, como se ha apuntado, no hay
pedagogos; por pedagogo se entiende ‘profesor’, y de los objetos de estudio de la
Pedagogía se ocupan otros profesionales
afines.

`li√ ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^

En el campo de la investigación científica
también hay prejuicios negativos hacia la
Pedagogía y los pedagogos. Algunos científicos creen que investigar en educación es
algo menor, o que no puede investigarse en
este campo. Entre los pedagogos, a veces
también hay prejuicios: unos critican a
quienes trabajan en los cimientos de la educación, porque reivindican soluciones a los
problemas prácticos; otros experimentan
conflictos con pedagogos de áreas de conocimiento limítrofes, etc. Así, los de MIDE
(Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación), los de THE (Teoría e Historia de
la Educación) o los de DOE (Didáctica y Organización Escolar/Educativa) con frecuencia
tienden a tribalizarse. Cuando esto ocurre, se
evita la apertura, la mayor convergencia y la
aproximación cooperativa, con lo que la Pedagogía pierde desde dentro.

no lo hay, y se difama sin saber ni importar
sus consecuencias. En el mismo sentido
abunda el texto titulado “Contra la nueva
educación”. Al hilo de “La conjura de los
ignorantes”, otros autores, como Maestro
(2016), piensan que la Pedagogía impuesta
en el mundo democrático tiene un sesgo
rousseauniano o posmoderno, por lo que la
califica como:
"formalización patológica de la educación, es
decir, la Pedagogía es una deformación de la
ciencia que precisamente se trata de imponer como una garrapata en la actividad profesional del profesorado para deteriorar sistemáticamente toda la actividad educativa
que pueda desarrollarse en una sociedad organizada políticamente, en un Estado"
(https://www.youtube.com/watch?v=RlMWViJ
PEfQ).

Hace veinte o treinta años, el imaginario del
pedagogo lo conceptuaba como un profesional de despacho, sin experiencia docente
o educativa directa. Hoy, algunos periodistas
y otros profesionales desinformados siguen
creyendo cosas parecidas e identifican Pedagogía con educación rancia, desarrollada por
quien nada sabe de lo que habla. Para
algunos, la mala educación proviene de “los
pedagogos”. Es tan absurdo como creer que
las enfermedades provienen de los médicos.

Otra falsedad es dar por hecho que los pedagogos han tenido responsabilidades educativas y que, por eso, son los autores de las
leyes educativas y de los currícula más criticables. Por extensión, hay quien está convencido de que la Pedagogía es el origen de
todos los males de la educación, tanto a
nivel político como técnico.
Todas estas opiniones son propias de quien,
primero, no sabe que no sabe, y que gusta
difamar e imaginar sin el menor asomo de
duda y humildad personal, docente o científica en absoluto. Y, en segundo lugar, es, de
facto, un pésimo estudioso, por ocuparse de
la educación supeditando su razón a sus
perjuicios.
Una cumbre de la ignorancia sobre los pedagogos y la Pedagogía es el libro titulado
“La conjura de los ignorantes. De cómo los
pedagogos han destruido la educación”. El
autor se ha ocupado de que muchos medios
de comunicación se hicieran eco de sus argumentos. Y varios medios importantes han
actuado como cajas de resonancia de un
modo irresponsable, a nuestro parecer. Por
ejemplo, en el texto se afirma que la Pedagogía minusvalora el conocimiento disciplinar para enseñarlo, cuando eso no es cierto.
Se observa que se crea un conflicto donde

Otros profesores de secundaria utilizan despectivamente ‘lo pedagógico’ para aludir a lo
criticable de la educación. Un ejemplo es el
libro citado “Contra la nueva educación”. Llama la atención que en esta obra el autor, como otros, haga mala pedagogía, de hecho,
desde la ocurrencia, no desde la ciencia, como diría Ortega y Gasset. Y sorprende que,
en su caso, se arrogue propuestas críticas
que, paradójicamente, coinciden en general
con lo que la mayor parte de pedagogos
argumentan.
Por todo esto, les sugeriríamos a unos y a
otros un poco más de conciencia, de contención o de precisión sobre aquello que critican, sobre todo si sólo creen conocerlo. Y ya
puestos, les invitamos a leer con un poco de
humildad la siguiente “carta abierta al anti
pedagogo” del catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga D. Miguel Ángel Santos Guerra (2017),
con motivo de un “Manifiesto antipedagógico”:
http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarv
e/2017/10/28/carta-abierta-anti-pedagogo/
El conocimiento, como saben los ‘antipedagogos’ y también los pedagogos, requiere de
cierto esfuerzo adquisitivo. En este caso, a lo
mejor los ‘antis’ deberían aplicarlo a lo que
critican, porque lo hacen de oídas. Por tanto,
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¿no tendrían que ver las supuestas ‘conjuras
de ignorantes’ con quienes las promueven?
¿Cómo se va a construir la educación si no
se quiere cooperar y si no se parte, como
sostuvieron importantes inteligencias como
Confucio o Newton, de la clara conciencia de
lo que desconocemos?
Leyendo estas cosas, comprobando su activa
difusión por radio y TV –respaldada incluso
en programas que a priori favorecen la conciencia, como “Cuarto milenio”-, nos preguntamos: ¿pero, de qué están hablando estas
personas? Parecen desconocer cabalmente:
a)qué es la Pedagogía;
b)que hablar de lo que se desconoce no informa bien de quien lo hace y desinforma a
quien lo escucha;
c)que hablar mal de la Pedagogía es como
hablar mal de cualquier disciplina científica y
profesional; generalizar sobre ámbitos como
si fueran ‘malas personas’ es un disparate,
un sinsentido paranoide que no ayuda en
nada a construir;
d)que atribuir a la Pedagogía lo que se les
antoje es manipular la realidad, estafar a
destinatarios y dañar a la sociedad;
e)que los ‘pedagogos’ que el autor de “La
conjura de los ignorantes” critica en sus varias entrevistas radiofónicas, no eran pedagogos, sino psicólogos metidos a pedagogos.
La pregunta es por qué en España lo
habitual es que, para temas de educación o
de enseñanza, se recurra y se consulte más a
psicólogos que a pedagogos. O por qué los
psicólogos han copado puestos decisivos en
la educación española. Es como si para
asuntos médicos se consultase a farmacéuticos, o como si para temas de geografía se
consultase a geólogos. ¿Qué tendrán que
ver? Nuestras respuestas a este fenómeno
son dos: el eficaz trabajo de los psicólogos y
el que haya una gran cantidad de titulados
en Psicología que necesiten trabajar, aunque
sea en áreas o considerando objetos de estudio que no son los idóneos de su preparación, porque de ninguna manera son
psicología.
Esta forma de intrusismo es una práctica
reiterada en este país que ha podido perjudicar a la educación, produciendo hipertrofias, desenfoques, descompensaciones y
considerables pérdidas de tiempo, por los
lógicos desconocimientos, pocas veces reconocidos por los psicólogos, de los temas
pedagógicos. En muchos casos han debido
pasar varios lustros para que las congestiones del discurso ‘psi’ en la educación se
pudieran disolver y con ello se redujese el
tamaño del flemón. Otras cosas muy distintas hubieran ocurrido si cada cual se
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ocupase de lo suyo y, a partir de esa
autodisciplina, se pudieran imaginar colaboraciones inter, trans o metadisciplinares.
Ahora bien, de momento, el panorama es de
acaparamiento motivado por el ego tribal o
colectivo; no de madurez o de humildad.
¿Qué culpa tenemos los pedagogos de esto?
El contexto cognoscitivo que acompaña es el
de una escasa cultura general de carácter
pedagógico inmersa en lo que hemos considerado ‘sociedad del egocentrismo’.
La realidad es que los pedagogos somos
pocos, y normalmente no se nos consulta ni
escucha para lo que son nuestros objetos de
estudio: la educación, la enseñanza, la instrucción, la metodología y los recursos didácticos, incluidas las TIC, el aprendizaje
educativo, la evaluación de la enseñanza, de
los aprendizajes y de la formación, la orientación, la formación de educadores, la innovación educativa y la renovación pedagógica, la educación inclusiva, la investigación
educativa, la organización escolar y educativa, la educación comparada e internacional,
las políticas educativas, la historia de la
educación, la prospectiva de la educación,
etc.
CONCLUSIONES
Los perfiles, también los profesionales, son
contornos, líneas superficiales. Con ellos
ocurre como con la Luna, que siempre
muestra el mismo hemisferio y oculta el
otro. En el caso del pedagogo, la cara cercana es su faceta profesional e investigadora, que podrían conocerse mejor. En la cara alejada hay prejuicios, creencias, generalizaciones y otros conocimientos sesgados
casi sólo sostenidos por quienes, por alguna
razón reconocible (intereses, deficiente formación, obsesiones, etc.), han enquistado su
razón.

España es un país cuya cultura pedagógica y
cuya educación están, en general, muy atrasadas. Aun así, la Biología no se confunde
con la Química, ni la Política con la Economía. Por ello, ante un problema económico,
se sabe a qué profesional idóneo recurrir. No
ocurre esto con cuestiones o problemas de
educación. Para esto se recurre a periodistas,
a psicólogos, a profesores, a políticos, a
filósofos, a médicos… O sea, a profesionales
que, por su formación distinta, normalmente
ofrecerán una mirada limitada o equivocada.
Como ocurre en todas las disciplinas del
mundo, es importante recurrir a los técnicos
idóneos en cada materia. Por los objetos de
estudio de la Pedagogía, los pedagogos son
los idóneos. Son los científicos y profesionales con más horas de vuelo dedicadas a
investigar, enseñar, formar e indagar en torno a ellos. Son los pilotos más confiables. No
son omnipotentes, pero lo normal es que
sean más conscientes que cualquier otro en
la materia.
Por lo demás, los pedagogos forman grupos
de investigación, dirigen y participan en
proyectos de investigación financiados, publican en revistas exigentes, dirigen tesis
doctorales… lo mismo que cualquier otro en
su campo. No son investigadores genéticamente distintos, ni son más altos o más
guapos o más tontos ni más listos que otros.
Cualquier científico crítico de cualquier campo que se formase en Pedagogía e investigase en un campo tan complejo y amplio
como la educación, haría cosas parecidas a
los colegas actuales. A partir de aquí, como
en cualquier profesión, hay pedagogos mediocres, buenos y excelentes.

cación el pedagogo es un técnico muy apreciado que no se confunde con otros.
Con una Pedagogía debilitada y poco escuchada, la educación no estará en las mejores
manos. En contra de lo habitual en nuestro
país, nada de lo relativo a la educación debería realizarse sin pedagogos expertos con
la mejor formación y visión posibles: no sólo
con pedagogos, pero no sin ellos.
El colectivo profesional de los pedagogos no
es bien conocido. Aún es objeto de prejuicios residuales. Los prejuicios son indicadores de ignorancia. En la medida en que la
educación y la evolución humana transcurren del ego a la conciencia, es esperable
que estas y otras inconsistencias se diluyan
en el tiempo y emerja una creciente lucidez.
La falta de conocimiento y de respeto al
pedagogo y a la Pedagogía es una forma de
injusticia que perjudica a la sociedad en su
conjunto. Es preciso hablar de Pedagogía
junto a educación, por bien de la sociedad.
Es preciso no confundirla con ámbitos
afines, porque sus objetos de estudio son
otros.
Con una Pedagogía fuerte, la sociedad entera gana, porque el sentido de la sociedad
coincide con el sentido de su propia educación. Sería lúcido hacer algo por devolver a
la Pedagogía y a los pedagogos una confianza que nunca se les entregó plenamente,
por desconocimiento o por prejuicio, aunque
también por el alto valor instrumental que
para algunos la ‘educación’ tiene para otros
fines extra educativos.
------------

En contra de lo que se piensa, hay pocos
pedagogos de carrera y apenas se cuenta
con ellos para decisiones sobre educación.
En la mayor parte de países con mejor edu-

1-Agustín de la Herrán Gascón. Pedagogo Profesor titular de
universidad. Universidad Autónoma de Madrid. Web:
www.radicaleinclusiva.com

ESPAI D'OPINIÓ SOBRE TEMES D'ACTUALITAT DE TEMES PEDAGÒGICS I
PSICOPEDAGÒGICS
OBERT A LA PARTICIPACIÓ DE TITULATS I ESTUDIANTS DE PEDAGOGIA I
PSICOPEDAGOGIA
CONSULTEU ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A: www.pedagogs.cat/reg.asp?id=935&i=ca
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Serveis pedagògics i psicopedagògics especialitzats
amb la garantia de professionals col·legiats

GARRAF
Diagnòstic i tractament: trastorns mentals, sensorials i del desenvolupament. Teràpia familiar i
parella. Taller ocupacional. Grups habilitats socials i emocionals, estimulació llenguatge i tècniques
estudi. Tallers i xerrades a escoles i instituts.
Avinguda Cubelles, 32, 08800 Vilanova i la Geltrú
T/. 647 055 708 - info@centreaprenmes.com
www.centreaprenmes.com

GIRONËS
Trobades per créixer junts
Psicopedagogia i Psicoteràpia
Creixement personal
PNL educatiu
Carrer de la Creu 20, entresol 4, 17003 Girona
T/. 606875406
info@ariavital.com - info@susannaarjona.com
www.ariavital.com - www.susannaarjona.com

GIRONÉS
Serveis complementaris a l'horari escolar (menjadors, casals, extraescolars...)
Recursos humans sector lleure educatiu i esport
Projectes d'intervenció sòcio-educativa
Carrer Doctor Castany 83-85, bxs, 17190 – Salt
T/. 972 24 46 45 – 618 900 206
totoci@totoci.net - anna@totoci.net
www.totoci.net www.facebook.com/totocieducacio

OSONA
Centre Santa Marta CIEP, Centre d'Innovació Educativa del Parc
Educació ambiental i per a la sostenibilitat
Casa de Colònies Santa Marta
Carrer Doctor Ariet 6, 17406 – Viladrau
T/. 938849131
santamarta@viladraueducacio.com
www.viladraueducacio.com
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I si una psicopedagoga no pogués
treballar en l’Orientació Educativa?
Plataforma Psicopedagogia Reivindica1
Doncs bé, resulta que aquest és el nostre
cas. En finalitzar la nostra Llicenciatura en
Psicopedagogia després del 2009 vam descobrir que aquesta titulació que fins aleshores havia servit per exercir a l’especialitat
d’Orientació Educativa en el cos docent de
Secundària, de sobte, a partir d’una data i
d’una decisió totalment arbitrària, deixava de
ser vàlida.
1 D’OCTUBRE DEL 2009
Aquesta data és l’únic motiu pel qual no podem exercir com a professionals de l’orientació educativa a Secundària. Els nostres companys i companyes llicenciats en la mateixa
carrera titulats abans del 2009, poden i, de
fet, exerceixen dins d’aquesta especialitat. I
pensareu, “potser el pla d’estudis és diferent?”. Doncs no, els plans d’estudi d’abans i
de després d’aquesta data són idèntics. I us
tornareu a preguntar; “quina és l’alternativa
per a treballar a Secundària, doncs?” Ens demanen el mateix que demanen a un llicenciat en Filologia o en Matemàtiques, que és
el Màster de Professorat. Òbviament ells necessiten una formació pedagògica que és el
que proveeix el Màster, però nosaltres? En el
nostre cas, a més, també hi ha el Màster de
Psicopedagogia, que sorprenentment és en
el que s’ha convertit el segon cicle, per tant,
seria com tornar a cursar el mateix. Un cop
es va extingir la Llicenciatura en Psicopeda-

gogia, les universitats van aventurar-se a
convertir aquests estudis en un simple màster de 60 crèdits. Aquest màster en canvi si
que dóna l’oportunitat a diplomats i graduats a poder exercir dins la borsa de Secundària, en l’especialitat Orientació Educativa.
No només han reemplaçat els nostres estudis per un màster amb molta menys càrrega
lectiva, sinó que a part té sortides professionals reals. Sí, ho heu sentit bé. En definitiva,
un autèntic regal pels nous estudiants del
àmbit psicopedagògic. Res a veure amb el
panorama dels antics llicenciats, que no
només hem hagut d’estudiar molts més anys
sinó que a part estem obligats a repetir
assignatures i pràctiques que ja hem cursat i,
evidentment, tornar-les a pagar. A més, preguntant a les Universitats que ofereixen
aquest Màster, veiem que, en cas de fer-lo,
ens convalidarien totes les assignatures
-menys les pràctiques i el Treball Final de
Màster (TFM)-. Així doncs, convalidant-nos
totes les assignatures, sembla que fins i tot
ells mateixos veuen que estan cometen una
absurditat. I és que, com és possible que un
màster de 60 crèdits tingui més pes que una
llicenciatura de més de 150 crèdits?
Som unes quantes les generacions de psicopedagogs i psicopedagogues que ens hem
quedat a l’estacada. Per què aquest canvi no
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es va fer seguint l’extinció del pla d’estudis,
enlloc de deixar-nos orfes? I, encara més, per
què ningú ens va dir que en llicenciar-nos
en Psicopedagogia no podríem exercir la
Psicopedagogia en l’educació pública, en el
cos de Secundària? O, què feia pensar quelcom tan absurd com que un Psicopedagog
no podria exercir en un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), sent la carrera
més directament vinculada? Per què les nostres universitats ens oferien fer les pràctiques de Psicopedagogia en instituts i EAPs
sense avisar-nos que necessitaríem un màster per acabar realitzant aquella tasca?
I aquí no s’acaba tot, companys/es, per a
més inri, com que ara falten professors al
cos de Secundària, permeten apuntar-se a la
Borsa Docent a filòlegs i matemàtics sense
el màster, amb l’única promesa que obtinguin aquesta titulació abans del 2021. Què
pensaríem si deixéssim conduir als joves
sense la necessitat de treure’s el carnet B,
amb l’única promesa de que ja se’l trauran
més endavant? O, algú de vosaltres estaria
disposat a ser operat per un metge que no
ha finalitzat tots els seus estudis? Realment,
si aquest màster fos essencial per a ser un
bon professor no el traurien en cap cas i
l’exigirien en qualsevol situació, oi?
Amb tot això, cal recordar que, actualment,
els nostres centres de secundària calen professionals especialitzats en l’orientació i en
l’acompanyament educatiu, tant pel què fa
als nostres joves però també pel professorat.
I cal recordar que ja fa massa anys que l’ESO
és l’etapa on majoritàriament es concentra
el fracàs escolar -que a Catalunya volta el
18%-. És, doncs, a l’ESO on el professorat
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hauria d’estar més preparat i sembla lògic
que professionals de la psicopedagogia, pedagogia i psicologia tenen la capacitat i formació suficient com per a poder reforçar
amb la seva especificitat professional un reforç molt rellevant en aquests moments.
Som professionals clarament preparats i formats per aquestes tasques. És per aquest
motiu que demanem una mica de lògica i el
tracte just que ens mereixem. Demanem
que la nostra titulació sigui igual de vàlida
que la dels nostres companys llicenciats
abans del 2009. Demanem que, si no pot ser
així, que les universitats ens facilitin l’obtenció del màster, abstenint-nos de pagar-lo ni
d’haver de realitzar les pràctiques, ja que ja

les hem realitzat en el seu moment i avui en
dia ens és impossible tornar-les a fer degut a
les responsabilitats laborals i familiars.

-----------1-Plataforma creada per a reivindicar la situació que pateixen
els Pedagogs/gues, Psicopedagogs/gs i Psicòlegs/gues, afectats per la normativa 1/10/2009, determinada pel Ministerio

Volem resoldre aquesta injustícia de la millor
manera possible. És per això que hem arribat
fins aquí i hem volgut explicar-vos la nostra
situació. Som una plataforma de psicòlegs,
pedagogs i psicopedagogs que ens veiem
afectats per la normativa arbitrària i absurda
de l’1 d’octubre del 2009. Si tu també et
trobes com nosaltres, pots buscar-nos a
Facebook com “Psicopedagogia Reivindica”,
a Twitter som @PsicoReivindica o bé pots
posar-te en contacte amb el Col·legi de
Pedagogs de Catalunya.

de Educación, que obliga a tots els titulats amb posterioritat a
aquesta data que volen exercir al Cos de Secundària que, han
de cursar el Màster de Formació del Professorat. Circumstància que afecta a un contingent important de llicenciats/des en
Pedagogia i en Psicopedagogia que, havent fet un mateix pla
d’estudis que els llicenciats/des amb anterioritat a l’1/10/2009,
si no poden acreditar en aquesta data que tenen 189 crèdits
cursats, han de fer l’esmentat Màster fer accedir a Secundària.
Facebook: Pspedagogia Reivindica
Twitter: @PsicoReivindica

SIM COPEC
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA
PUNT D'INFORMACIÓ DEL COPEC
SOBRE L'ACCÉS I EL PROCÉS DE MEDIACIÓ
Servei, sense cap cost, en col·laboració amb
el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Objectiu: impulsar i donar a conèixer
la mediació com a mitjà per la resolució de conflictes

NT
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JORNADA UNIVERSITATS-COPEC
(VI JORNADES DEL COPEC)
"PROJECCIÓ DE LA PEDAGOGIA EN LA SOCIETAT DEL S. XXI"1
La I Jornada de Pedagogia UNIVERSITATSCOPEC (VI Jornada del COPEC)2, celebrades
el passat 1 de març de 2018, foren inaugurades per la degana de la Facultat d’Educació de la UB, ROSER BOIX, el degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
de la URV, LLUÍS MARQUÉS, el coordinador
del Grau de Pedagogia de la Facultat de
Ciències de l’Educació de la UAB, ANTONI
NAVÍO, la coordinadora del Grau de Pedagogia de la Facultat d’Educació i Psicologia de
la UDG, SILVIA MAYORAL, i la presidenta del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ROSA
RODRÍGUEZ3.

"Més de 200 assistents i 35 ponents van parlar i debatre sobre Pedagogia, la llarg de la jornada feta al
Col/legi d’Agents Comercials de Barcelona"
Van seguir a la Conferència, 6 taules simultànies referides a diferents realitats professionals, on pedagogs/gues i psicopedagogs/gues en actiu van donar testimoni de la
seva tasca.
En l’EIX ESCOLA, la taula “Diversitat, inclusió i

saber i per fer visible al pedagog/a social.
•Que la polivalència de la formació del pedagog/a, és una avantatge generadora de possibilitats.
•Que s’evidencia la necessitat del PEDAGOG/A SOCIAL que contrasta amb la dificultat de reconeixement.
Per últim l’EIX EMPRESA va haver la taula
“Orientació i Ocupació”, amb les pedagogues: ALICIA LINARES, ELISABET PELFORT i
SILVIA VILASALÓ i la taula “Recursos humans i formació”, amb la pedagoga GABRIELA LÓPEZ, la pedagoga i psicopedagoga EVA
FONT i el pedagog MARIANO SBERT. De les
que es destacaren les següents idees guies,

Amb la conferència “La Pedagogia i PsicoPedagogia professional del Segle XXI: de la
invisibilitat a l'acció” el doctor en Pedagogia
JORDI RIERA, catedràtic d’Educació de Blanquerna-ULR, va fer vibrar als assistents on
començà dient que “L’educació ho és tot,
l’educació és transversal a tots els eixos proposats, l’educació és a tot arreu sinó no tindria sentit que hi fos el pedagog/a i el psicopedagog/a”.
El doctor Riera va fer un recorregut històric
de la Pedagogia considerant que “la potència del passat, ancora el nostre present i genera el nostre futur com a pedagogs i psicopedagogs” i va interpel·lar la sala amb la
pregunta “si tenim bona inserció i estem a
tot arreu, perquè som invisibles?” segueix
dient que “si volem saber qui és el PEDAGOG/A i PSICOPEDAGOG/A cal anar a les
actes del debat del Parlament de Catalunya
on es va aprovar per unanimitat la Llei de
Creació del Col·legi de Pedagogs” emfatitzà
en què “moltes professions ‘són’ mentre que
la Pedagogia és una professió de gerundi,
‘vaig sent pedagog/a o psicopedagog/a’ perquè la Pedagogia és una professió preventiva”
Riera ressaltà que cal que “les organitzacions
passin de ser organització simfònica, a ser
organització de jazz per construir la música
amb cadascuna de les persones que hi estan
implicades. Perquè la Pedagogia mai ha defensat una mirada corporativa, la Pedagogia
en ella mateixa té una mirada interdisciplinària. La realitat de la Pedagogia és multidisciplinària i intersectorial. No tenim uns
únics destinataris.”
Acabà la intervenció esperonant a l’auditori
a què: “la Pedagogia sigui motor de canvi
social, fem més humana la humanitat, no
deixem de ser pedagogs i pedagogues de
l’esperança”

orientació”, amb la pedagoga CONXI REIG, la
psicopedagoga MÒNICA FERNÀNDEZ i el
doctor en pedagogia ÀNGEL CASAJÚS i la
taula “Orientació, Currículum i Lideratge”,
amb la doctora en pedagogia CATI LECUMBERRI, el doctor en pedagogia JORDI VILADROSA i la pedagoga ELENA LARRABEITI.
De les que es poden destacar algunes de les
conclusions,
•La necessària flexibilitat per a la planificació
docent i l’adaptació curricular.
•Entendre l’atenció a la diversitat amb totes
les casuístiques que pot tenir l’alumnat, perquè les Altes Capacitats també necessiten
atenció especial.
•Que el professional de la Pedagogia i de la
Psicopedagogia, ha de ser creatiu i ha de saber treballar amb la incertesa que es dona
en el context escolar.
Per la seva part, l’EIX SOCIAL, va aplegar la
taula “Infància i Adolescència, Salut i Exclusió”, amb la pedagoga i psicopedagoga
IRENE CASAS, la psicopedagoga M. HELENA
TOLOSA i la doctora en psicopedagoga
EMMA CASAS i la taula de “Participació i
Comunitat”. Amb els pedagogs ROGER
CARO, JOSEP ARMENGOL i JAUME TORROELLA. Que a modus de síntesis van fer referència a,
•Que la recerca és bàsica per compartir el
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•La necessària implicació dels estudiants en
la pròpia formació per reclamar continguts
relacionats amb les organitzacions.
•La formació permanent dels professionals,
la iniciativa i la recerca: claus dins les organitzacions.
•Els pedagogs-gues i els psicopedagogsgues, en l’empresa, promotors/es de canvi i
essència d’innovació.
"La Jornada de Pedagogia s’organitzà entre COPEC,
UB, UAB, UdG i URV, per abordar l’exercici professional de la Pedagogia a partir de tres eixos vertebradors: EDUCATIU FORMAL-SOCIAL-EMPRESA"
La segona part de la Jornada va arrencar
amb la Passarel·la "Pedagogical World Congress 2018": moments de distensió, diversió
i molt sentit de l'humor, amb la desfilada de
diferents models pedagògics presentats per
la Barbie pedagoga i el Ken pedagog.
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Posteriorment M. CONCEPCIÓ TORRES, secretària de la Junta de Govern del COPEC, va
donar el tret de sortida a l’inici de les
consultes i gestions per a instituir “EL DIA DE
LA PEDAGOGIA”, com a dia de la professió
del pedagog/a i psicopedagog/a. En aquesta
línia en MARTI TEIXIDÓ, president de la Societat Catalana de Pedagogia i de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Pedagogs, va presentar la “DECLARACIÓ SOCIAL
DE LA PEDAGOGIA”5, signat per la SCP i el
COPEC el juny passat, convidant a les universitats per a què s’hi sumin i ampliïn el seu
contingut. Va palesà que es tracta d’una declaració de promoció social de la professió,
adreçada a la ciutadania.

Li va seguir el DIÀLEG D’EXPERTES, que prenent com a base les conclusions de les
taules realitzades, volien donar resposta a:
EIX ESCOLA: “On som els pedagogs/gues i
psicopedagog/gues en el sistema educatiu?”,
a càrrec de M. VICTÒRIA GÓMEZ, doctora en
Pedagogia i vicepresidenta del COPEC, intervenció de la que se’n destaca que:
•“La Pedagogia és la ciència de l’educació i
el pedagog/a l’arquitecte del fet educatiu.”
•“L’Escola és el calaix de sastre al que se li
reclama resposta a totes les demandes educatives de la infància i adolescència.”
•“L’Escola és un sistema on tots els professionals hi volen entrar, alguns cops a costa d’expulsar-ne els que hi són.”
•“El pedagog/a i el psicopedagog/a a l’escola
fan docència, avaluació, supervisió, innovació, programació, direcció, orientació...”
•“El Pedagog/a i el Psicopedagog/a pot arribar on vulgui, però s’ho ha de proposar”
EIX SOCIAL: “Com hi som els pedagogs/gues
i psicopedagogs/gues a l’àmbit social?”, a càrrec de CARME PACHON, doctora en Pedagogia i directora adjunta de l’ ICE de la UB,
que fa èmfasi a què:
•“No tots els professionals serveixen per intervenir en l’àmbit social”
•“El Sistema Social és cada cop més ampli,
més complex i abasta a tota la ciutadania”
•“El pedagog/a i el psicopedagog/a han de
ser activistes socials per modificar el sistema
social i que s’adapti a les necessitats de les
persones, i no a l’inrevés.”
•“Cal reafirmar-se en els espais professionals
de l’àmbit social i reconquerir-los.”
•“El Col·legi Professional ofereix més seguretat a la professió i als seus espais professionals.”
EIX EMPRESA: “Hi som els pedagogs/gues i
psicopedagogs/gues a l’ empresa?”, a càrrec

de M. ESTHER GALICIA, pedagoga i presidenta de Asociación PAIDEIA de Pedagogos/as
de Andalucía4, qui ha posat de relleu que:
•“El pedagog/a i psicopedagog/a no hi és a
l’empresa, perquè no tenim cultura d’empresa.”
•“Podem i hem de ser-hi a l’empresa, cal
obrir camí poc a poc però amb fermesa.”
•“Un cop entra un pedagog/a a una empresa, obre les portes per a què entrin més pedagogs/pedagogues”

•“Tenim els coneixements només cal saber
transferir-los: canviar el context i el subjecte.”
•“L’accés a la informació i a la comunicació
avui dia és il·limitada i és una avantatge a
l’hora de fer-nos visibles.”
Es va concloure el DIÀLEG D’EXPERTES posant en valor al pedagog/a i al psicopedagog/a i destacant la seva vàlua com a professionals en el desenvolupament de les seves funcions pedagògiques en qualsevol
dels tres contextos d’actuació professional:
“El pedagog/a i el psicopedagog/a és un professional consolidat amb un potent corpus
conceptual; és ètic i compromès; amb capacitat de lideratge, d’adaptació i flexibilitat; és
motor de canvi i transformador de realitats;
té una actitud critica, analítica i reflexiva.”
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La Jornada clou amb l’entrega del guardons
als millors Treballs de Fi de Grau de Pedagogia del curs 2016 – 2017, de les Universitats
Catalanes. Lliurament fet per en JORDI
RIERA, 1r president del COPEC.
La Comissió Organitzadora, formada pels
representants dels estudis de Pedagogia de
la cada universitat i pel COPEC, va destacar
l’èxit de la diada agraint a totes les persones
que van fer possible la realització de la 1a
Jornada de Pedagogia UNIVERSITATS COPEC
i el compromís de fer-ne una nova edició.

-----------1-“ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA I JORNADA DE PEDAGOGIA
UNIVERSITATS-COPEC” Nota de Premsa lliurada als MMCC:
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3728&i=ca
2-JORNADA UNIVERSITATS-COPEC (VI JORNADA DEL COPEC):
"PROJECCIÓ DE LA PEDAGOGIA EN LA SOCIETAT DEL S. XXI"
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3475&i=ca
3-COINAUGURACIÓ JORNADA "PROJECCIÓ DE LA PEDAGOGIA EN LA SOCIETAT DEL SEGLE XXI"
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3732&i=ca
4-Asociación PAIDEIA de Pedagogos/as de Andalucía:
http://pedagogiaandalucia.es/
5-UNA DECLARACIÓ REIVINDICA EL VALOR DE LA PEDAGOGIA EN L'EDUCACIÓ I LA SOCIETAT
https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3436&i=ca
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EMPRESES COL·LABORADORES DE LA
BORSA DE TREBALL DEL COPEC
DESPIERTA
Centre de psicologia Sant Cugat
Detecció, diagnòstic i intervenció amb infants i adolescents amb altes capacitats intel·lectuals.
Atenció als nens/nenes, orientant famílies i docents a entendre i atendre llurs necessitats,
per a què puguin desenvolupar els seus talents i capacitats mitjançant un programa educatiu motivador.
Estimulació capacitats cognitives i habilitats, amb especial importància a la intel·ligència emocional.
Avinguda Pau Casals, 44 - 08172 Sant Cugat del Vallès
T/. 931930124 - 679376409
santcugat@programadespierta.es - www.centredespiertasantcugat.es

KUMON IEE
La xarxa de centres d’ensenyament més gran del món

Mètode d'ensenyament d'origen japonès que permet a l'alumne i alumna, estudiar autònomament,
mitjançant una orientació individualitzada i un material didàctic elaborat minuciosament.
Programes: Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura, Kumon English.
Kumon cerca persones amb vocació educativa i titulació universitària per obrir centres franquiciats.
Travessera de Gràcia, 64, 6ª planta - 08012 Barcelona
T/. 913231053 - expansion@kumon.es
www.kumon.es - www.kumon.cat

BORSA DE TREBALL DEL COPEC
http://www.pedagogs.cat/bt_ofertes.asp?az=0&i=ca&c=74

Servei per col·legiats i col·legiades i estudiants afiliats/des.
Única Borsa de Treball, a Catalunya, especialitzada en perfils
professionals de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.
Referent per a les organitzacions que cerquen professionals
dels àmbits d’intervenció de la pedagogia.

RESULTATS
BT 2017

OFERTES PRIVADES: 166 (VACANTS 275)
ORGANITZACIONS COL·LABORADORES: 428
CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES: 124 (VACANTS 268)
OM
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Inquietuds pedagògiques: Com transmetre
continguts periodístics a infants de sis a vuit anys?
Maria de Montserrat Oliveras i Ballús1
Un Treball de Fi de Grau de Periodisme de
la Universitat Pompeu Fabra és el punt de
partida de les línies de continuació. Assolir el
repte de fer una aplicació per dispositius
mòbils, adreçada a nens i nenes de sis a vuit
anys, i que permetés jugar amb diferents
jocs relacionats directament amb l’actualitat
informativa (periodisme enfocat als infants)
va fer que la Maria, estudiant de 4t del Grau
en Periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona, es poses en contacte
amb el Col·legi de Pedagogs de Catalunya
(COPEC) per tal de resoldre un conjunt
d’interrogants que l’ajudessin a fer realitat el
desafiament acadèmic.
El contingut d’aquesta consulta dirigida al
COPEC, el mes d’abril de 2018, és el que a
continuació compartirem amb molt de gust.
És un punt de vista personal i professional
que no té cap altra pretensió que ajudar en
la reflexió, presa de decisions i aprenentatge
per tal d’assumir el repte nascut del dedins
d’una futura periodista, estimulada pel fet
educatiu; compromesa i conscient de la
responsabilitat que això implica.
El propòsit psicopedagògic d’aquestes línies,
a més d’ajudar a l’alumna en el seu objectiu
acadèmic, pretenia influir i traspassar la profunda convicció que sempre s’ha de poder
confiar amb els talents naturals i les possibilitats reals dels infants. El meu modest
desig també era encomanar-li a la Maria un
sòlid compromís en la recerca de respostes i
l’assoliment de complexitats; i transmetre-li
la necessitat de ser perseverant i invertir
esforços en el moment de desplegar la seva
realitat professional. L’avinentesa fou providencial per compartir-li, amb el cap i des del
cor, que dins de les possibilitats de cadascú,
el fet educatiu implica estar preparats, tenir
una voluntat il·limitada, aferrar-se a una
il·lusió infinita i estimar incondicionalment.
L’estudiant ens va introduir la seva demanda
dient-nos que les primeres conclusions dels
resultats d’una enquesta, en la qual hi havien participat pares i mares d’infants de sis
a vuit anys, li deixaven clar que els infants
d’aquesta franja d’edat tenien certes inquietuds cap a l’actualitat informativa. Tanmateix
es posava en contacte amb el COPEC, perquè encara tenia neguits que l’inquietaven
per tirar endavant el seu propòsit. El primer
dubte que ens va plante-jar fou el següent:

Realment aquests infants tenen la maduresa
necessària per poder iniciar-se en la comprensió d’aquest tipus de continguts?
Abans de qualsevol altra consideració, em va
semblar necessari encomanar-li l’arrelada
creença que tinc respecte la singularitat de
cada criatura (-tingui l’edat que tingui!).
Sempre he considerat amb fermesa que s’ha
de poder mirar a cada infant amb la profunda convicció que és un ésser únic i irrepetible. Des de la meva òptica era important que
agafés consciència que les falses atribucions
i expectatives distorsionades o negatives2,
especialment les que poden provenir d’un
adult com els pares i els educadors, poden
afectar molt significativament. Per a mi va
ser important recalcar que tant de bo poguéssim fugir d’estàndards que poden etiquetar injustament un infant.
Un cop fet aquest preàmbul, la pretensió fou
concretar la demanda de la Maria, tot dient-li
(-en un enorme esforç de síntesi!) que les
criatures de sis a vuit anys es troben en un
moment del seu procés evolutiu que necessiten afirmar les diferències individuals.
Calia remarcar que els infants d’aquestes
edats se situen plenament enmig d’un procés de socialització i d’adaptació a les normes i a les pautes de comportament social.
És en aquest període que cal tenir una especial sensibilitat cap el que els preocupa o inquieta, ja que és durant aquest moment que
els nens i les nenes, quan les condicions són
les idònies, evolucionen cap a l’abandó del
món màgic infantil i entren de ple en el món
real, és per això que normalment els infants
de la franja d’edat que ens ocupa manifesten certes «pors o temences» no lligades a
allò desconegut pròpies del moment evolutiu anterior3, sinó «pors o temences» que
sorgeixen del coneixement real de la vida:
guerres, robatoris, accidents, la mort, etc. S’ha
de ser molt conscient que el progrés en el
desenvolupament intel·lectual d’aquests infants fa que en aquestes edats es pugui
assolir una organització mental i una capacitat d’establir relacions, associacions i categories que els possibiliten cap un interès i
una comprensió força ajustada de la realitat.
És per tot plegat que també era convenient
remarcar que hem de procurar que existeixi
un entorn amb bons models ètics on els
límits i les pautes hi han de ser presents per
facilitar l’adquisició d’una consciència moral,
ja que serà aquesta consciència moral la que
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ha de permetre als infants d’aquestes edats
l’elaboració de conceptes com la responsabilitat, la justícia, la solidaritat, etc. Ha de ser
sempre una prioritat el fet que un infant
visqui en entorns amb models ètics coherents, perquè aquests de ben segur possibilitaran l’afirmació d’aquelles actituds fruit
d’uns valors per la bona convivència. Popularment es diu que a partir dels sis anys
s’inicia l’etapa de «l’ús de la raó» i aquesta
realitat ens ha de fer estar molt atents i
assumir amb consciència una responsabilitat
immensa. No ens podem permetre oblidar
que la rellevància de les experiències que
viuen els infants d’aquestes edats podran
influir decisivament en el desenvolupament
de processos de raonament i pensament; i
permetran que s’interessin pel món en què
viuen i facilitaran la possibilitat d’assumir
responsabilitats en l’exercici de la pròpia
autonomia.
Tampoc podia deixar passar l’oportunitat de
dir-li a la Maria que un infant, des del seu
naixement, és ja una persona que amb el
seu primer plor va indicant la seva evolució i
la pròpia maduresa, de tal manera que segurament el «sentit comú» de pares i adults
del seu entorn sovint podrà ser una de les
primeres facultats reguladores més fiables
que permetrà fonamentar tot judici i prendre
aquelles decisions que poden afectar-lo
d’una manera força determinant.
Entre els sis i vuit anys, els infants miren als
adults com un model a seguir, camí de
resoldre la dependència que existeix des del
seu naixement; per això és molt important
que d’una banda afavorim una comunicació
fluida, d’escolta, d’ajuda per a assentar models de conducta clarament amb la «pauta»
d’una convivència en valors; i d’altra banda,
també hem de ser capaços d’esforçar-nos
per potenciar la curiositat i les ganes de saber, d’obrir interrogants, d’ampliar interessos
i estimar el saber.
És per tot el que li exposava a aquesta
estudiant de periodisme que no es podia
desaprofitar l’oportunitat d’estimular-la a conèixer un ventall prou ampli de referents
teòrics4 fins arribar als complexos estudis de
les neurociències. En aquest instant vaig
oferir a la Maria una fina pinzellada teòrica
amb la intenció d’apropar-la en la consideració de principis i/o idees bàsiques de diverses teories i concepcions sobre l’aprenentatge escolar més importants, seleccionats
d’acord amb un criteri de rellevància
històrica i conceptual amb l’objectiu que en
pogués iniciar una estimació que l’engresqués prou per endinsar-se en una realitat
apassionant. A continuació hi ha la transcripció testimonial d’algunes de les reflexions
que se li van oferir:
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-La “Teoria de l’Aprenentatge Escolar” ens fa
considerar que els components afectius, motivacionals i relacionals incideixen directament sobre el sentit que els infants atribueixen a la comprensió dels continguts que
se’ls ofereix, és a dir sobre les intencions,
propòsits i expectatives amb què s’hi acosten.
-La “Teoria de l’aprenentatge verbal significatiu” (Ausubel) ens assenyala com els individus tenen una organització cognitiva interna i la seva complexitat no depèn de la
quantitat sinó de les relacions de caràcter
jeràrquic que aquests conceptes estableixen
entre ells.
-D’acord amb la “Teoria del processament
de la informació” la nostra ment opera sempre amb representacions simbòliques de la
realitat. La teoria versa sobre la naturalesa
d’aquestes representacions, estudia com
s’organitzen a la memòria, quin paper tenen
en la selecció, etc.
-La “Teoria genètica de l’aprenentatge”
(Piaget) posa en evidència que el protagonisme de l’adquisició de coneixements el té
el subjecte, les accions del subjecte. El subjecte és un organisme actiu que selecciona
les informacions que li arriben del món
exterior, les filtra i els hi dóna sentit.
-Les aportacions de la “Teoria sociocultural
de l’aprenentatge i de la instrucció” (Vigotski) parteixen del principi que existeix una
relació profunda entre desenvolupament,
aprenentatge, cultura, educació i instrucció.
-I finalment, les actuals “Teories neurocientífiques” que tenen el propòsit d’explicar-nos
científicament com funciona el sistema nerviós, i particularment el cervell.
Després de puntualitzar aquest breu marc
teòric era essencial demanar a la Maria un
esforç per comprendre que l’infant d’aquestes edats encara està immers dins un període evolutiu. Per això (-i per tot el que s’havia
compartit fins aquest moment!) es suggeria
a l’estudiant que l’aplicació per dispositius
mòbils havia de permetre als adults (pares i
mares, educadors, etc.) la possibilitat de triar
els continguts segons possibilitats i realitats
de cada nen i nena. La meva modesta experiència m’ha fet viure i entendre, que una
criatura de sis a vuit anys, quan les condicions són escaients, és capaç de captar el
món dels adults amb empatia, des de l’emoció i els sentiments. Per altra banda, un infant d’aquestes edats quan no és capaç
d’entendre i/o comprendre el que els adults
els volen explicar ho indiquen clarament
amb una conducta de despreocupació,
enuig, indiferència... i/o fins i tot verbalitzant
«-que ja no en vol saber-ne res més!». Vaig
creure oportú suggerir-li que indiqués a les
instruccions d’ús de l’aplicació que els adults
ho organitzessin bé per poder estar ben a
prop dels infants per tal de poder atendre

les seves necessitats i respondre als seus
interrogants.
Malgrat tot, la Maria necessitava més arguments, requeria saber concretament què
se’ls pot explicar i per això persistia de la
següent manera:
Se’ls pot explicar tot: resultats esportius, atacs
terroristes, guerres internacionals i decisions
polítiques?
La resposta va ser categòrica: «-Sí, rotundament sí! » Als infants de sis a vuit anys «se’ls
pot explicar tot». Tanmateix cal recordar
sempre la singularitat de la realitat personal i
el moment del procés evolutiu de cada un
d’ells, especialment pel que fa «com els
afecta i commouen les pròpies percepcions».
El període evolutiu del qual parlem és una
etapa que cal ajudar als infants a gestionar
emocions i afavorir un bon desenvolupament sòcio-emocional per tal d’arribar amb
«normalitat» a diferenciar el que senten del
que realment passa. Cal puntualitzar que,
quan s’afirma amb rotunditat que «se’ls pot
explicar tot», s’han de tenir present els possibles matisos que porta implícits aquesta afirmació; és a dir, sí que podem compartir amb
els infants d’aquesta edat tot allò que viuen,
els preocupa, els afecta... però a la vegada
també cal que en aquestes ocasions filtrem i
gestionem allò que ens afecta i ens commou
com adults; ja que si ens hi fixem bé i estem
ben atents descobrirem que són dues «realitats» clarament diferenciades.
La Maria era una estudiant de periodisme
tenaç en obtenir aquelles respostes que resolguessin tots els seus dubtes, i va continuar la seva demanda amb nous plantejaments:
Quina era la forma d’explicar i les característiques bàsiques que havia de tenir en compte a
l’hora d’elaborar els seus escrits periodístics,
per tal que fossin comprensibles pels infants
d’aquestes edats de manera pedagògica?
Quant a la inquietud plantejada, convenia
que l’estudiant prengués consciència que en
l’actualitat, al primer tombant del segle XXI,
els infants reben sovint un conjunt d’informacions impactants i sense filtres, plenes
d’imatges i d’explicacions que no estan
adaptades a la seva realitat ni a l’etapa evolutiva en que es troben, és per això que calen més esforços per ajudar-los a entendre
aquestes historicitats, perquè si no és així,
se’ls pot generar neguits i angoixes que no
els ajudaran a créixer de manera harmònica.
Una vegada més calia mostrar el profund
convenciment basat en la idea que la pedagogia permet apropar-nos a una reflexió serena des d’una mirada interdisciplinària,
transdisciplinària i multidisciplinària. Era important que quedés palès que la pedagogia
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pot afavorir una mirada preventiva en un escenari reflexiu. Per tot plegat, ha de ser convenient considerar que les característiques
dels missatges han de tenir com a premissa
el fet que van dirigits a uns infants que són
capaços de pensar i de raonar (-els infants
són capaços de captar-ho tot...!) i per això no
es pot perdre de vista que ens hem de marcar l’objectiu de promoure missatges i respostes als interrogants i necessitats dels propis infants. La manera més convenient de
fer-ho sempre serà des del respecte i l’estima, amb equanimitat i rigor. Si es segueix
aquest camí, de ben segur, abraçarem la
Pedagogia5, perquè més que educar (-que
també!) tindrem present que la pedagogia
és acció, reflexió, orientació, assessorament...
La Maria també va esforçar-se a obtenir coneixement per tal de fer-se comprendre pels
infants d’aquestes edats, i ens ho expressava
de la següent manera:
Per exemple, estaríem parlant d’un llenguatge
adequat als seus coneixements, d’una estructura narrativa molt ben treballada i atractiva, una
sintaxi simple...?
I de nou la resposta va ser afirmativa: «-Sí!»
Sempre s’ha de fer confiança a les capacitats
i talents naturals de cada infant. Cal ajudarlo i acompanyar-lo sempre en el seu procés
evolutiu, això vol dir que el model de l’adult
és decisiu i fonamental, perquè un infant
desenvolupi al màxim la persona que ja és.
Ara bé, si concretem quines són les possibilitats lingüístiques d’aquest període evolutiu
parlarem d’uns moments on els nens i les
nenes refermen la seva expressió oral amb
frases correctament estructurades tenint en
compte l’ordre cronològic, la concordança
dels verbs i l’entonació. Tenen el llenguatge
oral com a mitjà de relació personal i social,
per això cal promoure oportunitats per tal
que puguin expressar obertament les seves
vivències quotidianes. Caldrà contemplar la
possibilitat d’afavorir una comprensió i una
retenció d'explicacions i narracions que entre
els sis i vuit anys cada vegada poden ser
més llargues i més complexes. També s’ha
de considerar que els infants d’aquestes
edats ja poden resumir allò que se’ls explica
a la vegada que ho assimilen. Són capaços
de captar idees i significats implícits en situacions diverses. Poden copsar el sentit, la
natura, la raó dels textos, no solament de
l’explicació repetitiva d’un mestre sinó d’una
lectura correlativa d’un text per continuar
l’aprenentatge del resum i la síntesi. Tenen
la capacitat de comprendre tot tipus de
missatges, tant siguin de necessitats escolars
com socials (efemèrides, incidents...) i ho fan
enriquint el seu vocabulari de manera natural, a la seva parla i als seus escrits (tant sigui un vocabulari col·loquial com científic).
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La Maria necessitava continuar aprofundint
en el coneixement del «periodisme per infants» i el fet educatiu d’aquest, i insistia
amb la següent pregunta:
Existeixen algun tipus de recomanacions per a
periodistes que es dediquen a presentar notícies als infants?
La resposta va ser bicèfala: «-Creativitat i
estimació!» Sempre he fugit de receptes estàndards i tancades, per aquest motiu li suggeria a la Maria abraçar la pròpia creativitat
des de l’estima cap als infants, ja que per mi
aquesta és una bona equació davant d’un
món en constant canvi; i també amb el profund convenciment que cada nova situació
ens planteja una oportunitat irrepetible de
donar respostes ben elaborades i amb matisos diferents. Li vaig voler encomanar aquella mirada que permet valorar cada notícia
com una nova oportunitat que necessita
respostes desconegudes fins aleshores, és
per això que la creativitat és la que ens pot
permetre elaborar un marc adequat i adaptat a l’existència d’uns infants de sis a vuit
anys. La creativitat pot provocar que l’acte
comunicatiu es converteixi en un divertiment
intel·lectual que estimuli i motivi de manera
diferent a cada infant; i els seus fruits poden
afavorir la comprensió d’una realitat viva i
sorprenent.
Arribat aquest moment vaig considerar necessari suggerir a la Maria que contactés
amb Laia Servera, la periodista que edita i
condueix “InfoK”, l’espai informatiu del canal Super3 (TV3) dirigit especialment a infants de vuit a dotze anys6, el qual havia estat distingit a títol col·lectiu amb el guardó
«Marta Mata 2017», atorgat per l'Associació
de Mestres Rosa Sensat. També li vaig proposar la lectura d’un article que va publicat
el Diari ARA7, el 30 de desembre de 2017,
on es feia referència a informatius adreçats a
criatures en alguns països i també d’altres
programes fets a Catalunya.
La Maria també ens va plantejar el següent:
Quina quantitat d’hores setmanals recomanen
que passi un nen o nena entre sis i vuit anys
amb un mòbil o una tauleta?

La tauleta o el mòbil per un infant d’aquestes edats és una joguina que l’apropa al joc,
a una de les activitats pròpies dels infants
que contribueix tant al seu desenvolupament global com fomentar múltiples aprenentatges. És per això que es fa necessari
valorar que l’activitat lúdica que es pot portar a terme a través d’aquests dispositius
també hauria de poder fomentar la interacció entre nens i nenes, ja que aquest
aspecte és un objectiu educatiu i un recurs
metodològic de primer ordre que no es pot
perdre de vista. Actualment, en plena revolució tecnològica, és el moment (-i ja s’està
fent!) de reflexionar i valorar quina ha de ser
la interacció d’un infant amb una màquina,
perquè el joc continuï tenint aquest objectiu
educatiu. Existeixen diversos estudis relacionats amb el bon ús de les tecnologies i publicacions periodístiques que també en parlen i que es poden consultar a la xarxa:
-Nens enganxats a les pantalles.
[TV3 02/03/2018]
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/elsmatins/enganxats-a-lespantalles/video/5741144/#
-Mòbils i tauletes, nous mainaders
tecnològics.
[A.F. 28/12/2017]
https://criatures.ara.cat/infancia/Mobilstauletes-nous-mainaderstecnologics_0_1932406833.html
-Alerta!: nens amb mòbil.
[E. Melús 04/12/2016]
https://www.elperiodico.cat/ca/mesperiodico/20161204/alerta-nens-amb-mobil5663199
-Els nens han de passar els seus 6 primers
anys sense tecnologia.
[N. García Gálvez 12/02/2016]
http://www.diaridegirona.cat/tecnologia/2016
/02/12/els-nens-han-passar-els/767273.html
-Tauletes, mòbils, portàtils… quin efecte
tenen en la salut dels nens?
[I. Estévez 09/12/2015]
https://www.ara.cat/societat/ipad-mobilsefectes-fisics-nensadolescents_0_1482451977.html
Davant la realitat tecnològica que ens trobem també vaig considerar oportú que la
Maria es retrobés amb la idea aristotèlica del
terme mig entre extrems, el «mesotés aristòtelic» (-la idea grega de mesura!), ja que és
en aquest punt mig on hi podrem trobar «la
virtut» que Aristòtil defensava, un màxim bé
que només s’aconsegueix gràcies als hàbits,
gràcies a la praxis. En aquesta direcció són
d’interès els punts de vista Steve Jobs i Bill
Gates concretats en:
https://www.xataka.com/legislacion-yderechos/steve-jobs-y-bill-gates-criaron-asus-hijos-sintecnologia-y-hay-quienesbuscan-que-sea-una-regla-general
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La Maria tornava en el seu propòsit i ens
preguntava:
Es contempla que un infant pot passar més hores jugant si es tracta d’una aplicació educativa?
Vaig insistir a risc de fer-me repetitiva en
què: «-No es tracta de la quantitat sinó de la
qualitat de l’experiència!» Créixer i aprendre
tot jugant ha de permetre als infants passars’ho bé tot assaborint la vida i aprenent amb
aquella serenitat que els permeti gaudir de
cada un dels instants que els ha d’apropar al
saber i experimentar la felicitat desitjada.
També cal que sempre es pugui partir dels
interessos, possibilitats reals i les tendències
naturals de cada infant.
L’estudiant persistia en aconseguir més arguments i ens deia:
-Es recomana que els jocs, en dispositius
tecnològics, fomentin el treball intel<lectual del
menor?
La resposta, una vegada més, també va ser
afirmativa: «-sí!» I, a més, caldrà que ens
assegurem que fomentin un marc de referència educatiu ric, segur, flexible i gratificant
que els permeti explorar, manipular, temptejar, investigar, descobrir i, a la vegada,
passar-s’ho bé.
La Maria finalitzava el seu qüestionari esgarrapant la darrera oportunitat per aconseguir
exemples inspiradors per l’aplicació dels seu
TFG:
-Se’ls acut un joc de tauletes o mòbils que
exemplifiqui aquest tipus de treball?
Al mercat n’hi ha forces i amb continguts
molt diversos. Tanmateix el més important
no és quantificar-los i anomenar-los sinó
qualificar-los. En aquest sentit li vaig suggerir que hauria de poder esmerçar un
esforç considerable per poder-los investigar
amb profunditat per tal de descobrir quins
garanteixen que són un bon recurs lúdic,
potenciador de la creativitat dels infants,
transmissor de valors socials i a la vegada
són capaços de propiciar múltiples aprenentatges8.
La demanda ja és finita, i només queda
agrair a la Maria la seva consideració pedagògica i la seva sensibilitat cap al món dels
infants, tot desitjant-li sort i encerts en
assolir els èxits que es mereix (-tant de bo
en siguin molts!). Heu de saber que ella, un
bon dia, també ens va fer arribar gentilment
la seva gratitud i reconeixement al COPEC, el
qual amb la seva confiança i estímul ha fet
possible aquestes línies. Finalment només
em queda desitjar-vos, lectors de l’article,
que hagueu pogut descobrir molt més del
que ha quedat escrit. Tot plegat, ben de cor.
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6-Els infants de sis a vuit anys es troben en un Estadi

------------

anomenat de «la intel·ligència intuïtiva» i els infants de vuit a

1-Psicopedagoga, membre de la Xarxa d’Experts del Col·legi
de Pedagogs de Catalunya.

dotze anys els podem situar a l’Estadi que s’anomena «Operacions concretes» (Piaget).

2-Diari ARA (20/10/2016) fa referència a l’Efecte Pigmalió
https://criatures.ara.cat/Lefecte-pigmalio_0_1673232681.html
3-Els infants entre els tres i sis anys comencen a ser vivencialment conscients de la seva individualitat i de la seva feblesa
davant del món.

7-Si coneixen l’actualitat, s’hi impliquen? Els informatius infantils expliquen les notícies de manera planera amb l’objectiu
de que els infants coneguin el món on viuen
https://criatures.ara.cat/infancia/informatius-per-acriatures_0_1933606636.html

4-És important poder consultar fonts bibliogràfiques on parlin
d’Estudis de Psicologia Evolutiva.
5-La pedagogia necessita de complicitats i que el pedagog/a
pugui ser la clau de volta necessària en els equips humans del
segle XXI; uns equips multidisciplinaris, que han de permetre
que el pedagog/a perdi la seva sovint invisibilitat i pugui
esdevenir cada vegada més imprescindible per la seva basant
humanística, i «per fer més humana la humanitat i esdevenir
pedagogs de l’esperança» Conferència inaugural de la I
Jornades de Pedagogia Universitats-COPEC “La pedagogia i la
psicopedagogia professional del segle XXI: de la invisibilitat a
l’acció” (01/03/2018) a càrrec del Sr. Jordi Riera Romaní; Dr. en
Pedagogia, Catedràtic d’Educació de Blanquerna-URL i 1r
President del COPEC
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8-Un bon inici d’aquesta investigació pot ser consultar el capítol 180 del programa GENERACIÓ DIGITAL (18/5/2016) de TV3
a la carta
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/generaciodigital-capitol-180/video/5601316/,
en aquest programa diferents experts parlen dels "newsgames" (jocs que estan basats en notícies d'actualitat) i mostra
exemples:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/jocsinspirats-en-fetsdactualitat/video/5601549/#
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GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGIA SOCIAL
"LA PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA AL SERVEI
DE LES PERSONES EN L'ATENCIÓ SOCIAL"
QUI ÉS QUI?
QUIN PROFESSIONAL FORMA PART I COMPLEMENTA ELS EQUIPS INTERPROFESSIONALS
DE PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ SOCIAL?

QUI FA
ACOMPANYAMENT A
LES PERSONES
(INFANTS,
ADOLESCENTS,
FAMÍLIA, GENT
GRAN…)?

QUI ENTÉN DE
METODOLOGIA
PEDAGÒGICA I USA
APRENENTATGES
SIGNIFICATIUS I
PEDAGOGIA
POSITIVA?

QUI PROMOU LA
TRANSFORMACIÓ I EL
CANVI PERSONAL I
SOCIAL?
QUI PROMOU LA
REFLEXIÓ ÈTICA?

QUI VALORA LES
NECESSITATS
EDUCATIVES,
EMOCIONALS,
COGNITIVES DE LES
PERSONES ?

QUI ASSESSORA ALS
PROFESSIONALS EN
INDICADORS
EDUCATIUS-SOCIALS ?

QUI PARTICIPA EN
PROCESSOS
D’ORIENTACIÓ I
INSERCIÓ
SOCIOLABORAL?

QUI DISSENYA,
IMPLEMENTA I
AVALUA PROCESSOS
SOCIALS I EDUCATIUS
?

ÉS EL PEDAGOG/A I EL PSICOPEDAGOG/A SOCIAL
PARLEM DE PEDAGOGIA EN EL CONTEXT DE SERVEIS SOCIALS
Parlem d’educació en sentit ampli: d’assessorament a professionals, d’anàlisi, intervenció i seguiment
d’indicadors de risc social, d’acompanyament educatiu i formatiu a professionals i persones usuàries,
d’actuacions socials de prevenció i millora d’aspectes grupals i comunitaris.
En el GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGIA SOCIAL abordem les complexes fronteres del procés de
desenvolupament i socialització de persones de totes les edats, creences i cultures.
Parlem d’infància, adolescència, joves, persones amb diversitat funcional, dona, gent gran, nous col·lectius
socialment vulnerables i, en definitiva, d’allò social, de la comunitat i de l’educació.
TREBALLEM PER LA DEFENSA I LA IDENTITAT DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A SOCIAL
POSEM EN VALOR LA PEDAGOGIA SOCIAL

OR
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Emprenedoria Pedagògica
Equip docent de l’assignatura PSL-II1
L’Emprenedoria Pedagògica (EP) a la Universitat de Barcelona (UB) es desenvolupa i treballa des de l’Assignatura de Professionalització i Sortides Laborals II (PSL-II) de 6
crèdits ETCS del Grau de Pedagogia-Facultat
d’Educació de la UB. Aquesta assignatura
forma part de les tres assignatures que conformen el prácticum dins el Grau de Pedagogia (PSL-I a primer, PSL-II a tercer i Pràctiques externes PEX a quart).
L’objectiu principal que proposa el Pla docent de l’assignatura PSL-II, és resoldre situacions pràctiques simulades associades a
la professió de pedagog/a, a partir de la integració dels continguts acadèmics que
s’han après en les altres assignatures realitzades al llarg dels anys del Grau, així com altres experiències d’aprenentatge adquirides
i, el suport d’activitats, materials i informació
dissenyades pel foment i suport a l’emprenedoria.
La metodologia i organització general de
l’assignatura es basa en la simulació de la
realitat, utilitzant situacions pràctiques associades a la professió i seguin les pautes i
estratègies de la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes o aprenentatge
basat en projectes (ABP). L’ABP actua en el
buit entre l’escenari acadèmic i la realitat.
Les situacions pràctiques simulades que es
generen al llarg del semestre s’emmarquen i
s’orienten (les darreres 6 edicions de PSL-II)
a la creació d’una empresa pedagògica
adreçada a resoldre necessitats educatives
en els àmbits de sortides professionals del
pedagog: Escolar, Social, Empresarial.
El treball sobre aquestes situacions simulades i els resultats d’aprenentatge esperat
persegueix que l’alumnat assoleixi un ampli
coneixement de:
•El perfil professional del pedagog/a,
•L’organització i generació de projectes pedagògics,
•Aprofundiment, exploració i realització
d’una extensa cerca d’informació del col·lectiu a qui aniran destinades les intervencions,
•Continguts específics de les intervencions
necessàries i fer l’esforç d’ajustar-los al màxim a la realitat i necessitats del col·lectiu a
qui anirà destinat el projecte,
•La cultura professional que suposadament
els pot envoltar en aquestes situacions, i
•Les aliances i les coordinacions que requeriran les intervencions amb altres professionals i stakeholders

Tot plegat amb la finalitat de conduir cap a
la construcció d’una identitat professional
individual i col·lectiva vers l’autoconeixement, la pràctica reflexiva (PR) i el context
professional de les pedagogues i els pedagogs.
Amb l’equip docent de l’assignatura s’ha evidenciat al llarg de les darreres edicions, que
les competències adquirides per part dels
alumnes al seu pas per l’assignatura, a més
de les que ja demana el propi Pla docent
(quant a les competències transversals comunes de la UB, les transversals de la titulació i de les referides a coneixements), també
s’hi veuen identificades la majoria de competències requerides al finalitzar el Grau, a
més de les necessàries i més valorades en
l’entorn professional.
Enguany, una de les activitats que s’ha incorporat dins els objectius d’aprenentatge de
PSL-II ha estat (a partir d’un quadre resum
de totes les assignatures del Grau amb els
seus objectius d’aprenentatge i competències a assolir en cadascuna d’elles) realitzar
un exercici de PR a partir d’efectuar l’anàlisi
de:
•Les competències adquirides al Grau fins el
moment.
•La transferència de coneixements dels
continguts adquirits a les diferents assignatures del Grau al projecte d’emprenedoria
L’estructura docent de l’assignatura consta
de 6 grups classe (4 al matí i 2 a la tarda)
amb un total de 218 estudiants el curs 20172018. Al llarg de les darreres 6 edicions han
passat per l’assignatura PSL-II uns 1.200
estudiants i, s’han creat 208 projectes d’emprenedoria pedagògica amb un total de 3035 projectes per any. Des del curs 20132014 s’han recollit dades dels projectes desenvolupats, del sistema o àmbit al que van
dirigits els projectes, el sector de població i
franja d’edat a la que s’orienten, el règim
jurídic, els valors, etc. Amb aquestes dades
hem pogut constatar que: La tendència dels
projectes se situa entre les cooperatives i les
societats limitades. Quant als àmbits als que
es dirigeixen els projectes, hi ha hagut un
especial interès en els del Sistema Social
seguit de l’Empresarial i en darrer terme
l’Educatiu, donat possiblement perquè els altres àmbits tenen més recorregut a l’hora de
contractar empreses externes per projectes
pedagògics-educatius (situació que ha estat
detectada per part de l’alumnat a l’hora de
fer l’estudi de mercat). Referent a la tipologia
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de recursos, s’ha donat major sortida als recursos destinats a sectors de Recursos Humans de l’Àmbit Empresarial, seguit dels Recursos Educatius per davant del de Gestió
Cultural i museus.
L’avaluació de l’assignatura PSL-II, és continuada i formativa i es du a terme des de la
perspectiva de l’avaluació de l’execució i de
la reflexió sobre l’execució, és a dir, enfocada
a saber mostrar i saber actuar a més de
l’avaluació dels coneixements adquirits.
La valoració dels processos i dels resultats es
basa en les produccions derivades de les diferents experiències d’aprenentatge proposades. La qualificació final s’obté de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats desenvolupades al llarg del semestre: La
memòria o pla d’empresa pedagògica, la
presentació del pla d’empresa, el procés
(participació activa a les sessions de classe,
tutories, taller d’emprenedoria), l’autoavaluació individual, autoavaluació grupal i heteroavaluació grupal i, la presentació del projecte a la Fira d’Emprenedoria Pedagògica a final de curs amb una avaluació externa. A la
Fira d’Emprenedoria Pedagògica, els estudiants de PSL-II presenten en format pòster
l’empresa creada i defensen els seus projectes com si estiguessin a una fira real.
La Fira d’Emprenedoria Pedagògica representa una oportunitat pel Grau de Pedagogia atès que s’organitza com a activitat intercursos per fomentar el treball transversal. Els
estudiants de primer curs de l’assignatura de
PSL-I visiten i posen en pràctica els coneixements obtinguts al llarg del semestre com a
Pedagogs/gues avaluadors/res (amb l’ús de
la rúbrica). Enguany també s’ha desenvolupat un projecte de col·laboració per part del
professorat de primer PSL-I amb el disseny
de la rúbrica per l’avaluació de la fira dels de
tercer PSL-II.
Dins el procés avaluatiu dels projectes d’Emprenedoria Pedagògica de la Fira, a més dels
alumnes de PSL-I, hi participa el professorat
de PSL-II, l’alumnat de PSL-II i experts externs. Com avaluadors externs, en aquesta
6a edició s’ha comptat amb la col·laboració
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
(COPEC)2.
Els pòsters dels projectes guanyadors de cada grup classe es presenten junt amb aquest
article i, esmentar que enguany aquests projectes han tingut l’oportunitat de participar
en el saló Biz Barcelona3 de la ma del
COPEC que els ha obert la possibilitat de
conèixer una Fira real d’emprenedoria i
exposar els seus pòsters i experiències a
l’estand de la Intercol·legial Catalana.
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Punts forts i punts febles de l’experiència
amb aquesta assignatura:
Punts forts:
•Els alumnes adquireixen una sòlida formació en competències professionals
•Permet una immersió a la societat a l’hora
de trepitjar el terreny per desenvolupar l’estudi de mercat, conèixer les necessitats del
sector al que volen destinar els seus projectes, oportunitats, etc.
•Es desenvolupa un forta construcció identitària professional
•Tenen l’oportunitat de viure una Fira Pedagògica amb tot el que representa la seva
organització.

Punts febles:
•Es tracta d’un equip docent poc estable (només 3 persones han seguit el procés de les 6
edicions, de les que una es va jubilar el curs
passat i l’altre es jubila enguany, la resta ha
estat un o dos cursos màxim)
•A l’alumnat els costa ser realistes
•Dins el marc del prácticum hi ha un buit a
segon on no es treballa des de cap assignatura
•El pla econòmic financer és un del problemes tant pels alumnes com pel professorat
•La pedagogia invisible? L’alumne i algun
sector del professorat es resisteix a tot el que
implica empresa (associació al model capitalista “amb distorsions”)

OT

-----------1-Antonio Alcántara. THE, Sònia Cuesta. THE, Manel Güell.
DOE, Isabel Hernández. MIDE, Dolors Millán DOE i Mercè Alòs.
MIDE (coord.).
2-L’equip avaluador del COPEC ha estat format per la
pedagoga Àngela Carrasco i l'estudiant de pedagogia Karima
Berkane.
3-El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, com a membre de la
Intercol·legial Catalana, participa anualment en l’estand que te
la Intercol·legial al Saló Biz Barcelona que enguany s’ha dut a
terme el 30 i 31 de maig de 2018
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La Síndrome de Gilles de la Tourette i les seves
implicacions educatives escolars.
Ramon Pujades Beneit1
“Mare, a l’escola uns nens s’han burlat de mi,
m’han imitat i no em deixen tranquil. Això
em passa cada dia. No hi vull anar més a
l’escola.”
Aquesta frase la podríem posar a la boca de
tants i tants nens i nenes afectats per la Síndrome de Gilles de la Tourette (ST). Es tracta,
com potser ja sabeu, d’una condició neurològica caracteritzada pel fet de produir uns
tics nerviosos motors i vocals, que es fan
d’una manera incontrolada i que solen ser
molestos per a qui els pateix i també per al
seu entorn, familiar, escolar, social en general.
El fet que no sigui una condició prou coneguda per la societat té com a conseqüència
que aquests nens i nenes siguin incompresos i, com a conseqüència, mirats com a persones estranyes, sovint interpretades com a
infants amb una malaltia mental, potser
contagiosa o fins i tot degenerativa, o bé, en
un futur, com a subjectes potencialment perillosos. Aixó contribueix al seu aïllament i, a
la llarga, a un fracàs social. Aquest fet comporta disfuncions emocionals que contribueixen a empitjorar el seu benestar més enllà
dels tics. Tot plegat, no és infreqüent que
desemboqui en un estat continuat d’insatisfacció i patiment insuportables.

sense (TDA-H) al voltant del 70%, el Trastorn
obsessiu compulsiu (TOC) entre el 30% i el
60%, el trastorn de llenguatge, el trastorn
oposicionista desafiant, la depressió, el trastorn bipolar…3. Podem dir, doncs, sense por
d’equivocar-nos, que la comorbiditat és la
“normalitat”, cosa que fa més complicada la
gestió educativa d’aquests infants atès que
sovint els trastorns associats són més discapacitants que la mateixa ST.

molt intel·ligents, amb un coeficient intel·lectual sovint excel·lent. Però hi ha més: en la
investigació duta a terme a 88 escoles de
Catalunya5, unànimement, mestres i professors afirmen que es tracta de “nois i noies
encantadors, que es fan estimar!”. A més,
tant si se’ls preguntava com si no, fan referència molt repetidament (unes 160 vegades) a qualitats rellevants d’aquest alumnat,
entre les quals destaquem: amb una memòria privilegiada, dotats per a l’art, especialment la música, atletes excepcionals, amb
excel·lent sentit de l’humor, seriosos i erudits,
amb interès per aprendre, afectuosos/es,
simpàtics, responsables, capacitats per al
teatre, amb sentit de l’humor, imaginatius…
Aprofitem, doncs, aquestes qualitats per extreure el millor d’aquests nois i noies.

ALGUNES DADES QUE CAL SABER.
De moment no hi ha tractament farmacològic específic per a la ST. Els professionals de
la medicina (principalment neuròlegs i psiquiatres) proven alguns psicofàrmacs que de
vegades donen algun bon resultat en alguns
pacients; altres vegades, però, o no hi ha
bons resultats o fins i tot són contraproduents. L’estratègia, doncs, que segueixen és
la d’assaig-error. I no és rar que finalment
hagin d’abandonar la medicació. En canvi,
sembla que funcionen millor els tractaments
de tipus cognitiu-conductual, és a dir, entrenaments específics per tal de detectar els
anomenats “senyals premonitoris” de l’aparició dels tics (igual que experimentem quan
estem a punt de realitzar un esternut), i produir moviments o vocalitzacions incompatibles amb els tics4.

Recordem que personatges famosos i rellevants de la història van patir –o pateixen- la
ST: Samuel Johnson (1709-1784), lexicògraf i
lingüista, autor de A Dictionary of thai English Language (1755), Hans Christian Andersen (1805-1875) que hom el coneix sobretot pels seus contes infantils, André
Malraux (1901-1976) escriptor i polític francès, Quim Monzó (1952- ), escriptor, Tim
Howard (1979- ), el porter de la selecció de
futbol dels EUA als darrers campionats mundials de futbol (i el menys golejat!), entre
molts i molts altres.
“Tot el que jo volia dels meus professors era que
m’entenguessin i que m’acceptessin. Més enllà dels
meus tics i sorolls, sóc una persona com qualsevol
altra.”
ESTRATÈGIES EDUCATIVES

QUÈ DIU EL DSM-52
“Un tic és un moviment o vocalització sobtats, ràpids, recurrents, no rítmics”. Criteris
diagnòstics de la Síndrome de Gilles de la
Tourette (ST):
A- Han estat presents algun temps durant la
malaltia tant tics motors múltiples com un o
més tics vocals encara que no necessàriament alhora.
B- Els tics poden augmentar i disminuir en
freqüència, però han persistit durant més
d'un any des del seu inici.
C- Apareixen abans dels 18 anys.
D- La pertorbació no és atribuïble als efectes
fisiològics d'una substància (p.ex., la cocaïna)
o d'una altra condició mèdica (p.ex., la malaltia de Huntington, l'encefalitis postviral).
Amb aquests criteris són relativament fàcils
de diagnosticar els casos d’afectació per la
ST. La realitat, però, és més complexa perquè
en la majoria de casos es presenten també
trastorns associats, principalment el Trastorn
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o

Per altra banda cal tenir molt present que la
producció del tics és totalment involuntària i
que, per tant, no es pot controlar, tot i que
algunes persones afectades poden fer-ho
temporalment. Això, però, té un preu: en el
cas dels escolars, si estan concentrats a controlar els tics, no poden estar atents adequadament a les feines de la classe (no és estrany que de vegades el professorat ho interpreti com a “dèficit d’atenció” amb el consegüent tractament com a TDA-H) i estan exposats a l’anomenat “efecte rebot”, és a dir,
l’explosió posterior dels tics deguda a la tensió acumulada durant el control.
LES FORTALESES D’AQUESTS NOIS I NOIES.
Sovint, i conduïts per la bona voluntat de resoldre un “problema”, ens centrem en els
tics, en els trastorns associats i en les dificultats que generen i passem per alt o simplement ignorem altres aspectes dels infants
amb la ST que poden ser, i gairebé sempre
són, altament positius. Tots els estudis i les
comprovacions fetes “in situ” ens confirmen
que es tracta de nois i noies intel·ligents,
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Com a marc general, un clima d’exigència
massa rígid a l’escola és contraproduent per
a aquests infants (i segur que també per a
molts altres...). Una classe moderadament estructurada i molta flexibilitat ajudaran aquests nois i noies a seguir una escolarització productiva i satisfactòria: rendiran acadèmicament i se sentiran satisfets del professorat i dels companys.
És del tot imprescindible que tots els docents i tot el personal de l’escola estiguin
molt ben informats sobre la naturalesa de la
condició de Tourette. La família i els especialistes són la font d’informació més freqüent i
més competent. L’Associació Tourette Catalunya6, per la seva banda, ofereix també un
servei d’assessorament pedagògic a les escoles.
És molt rellevant també que els companys
estiguin informats si els tics són prou evidents, de manera que pugui evitar sorpresa,
suscitar preguntes o, malauradament, també
conductes incorrectes (imitacions, caricatu-
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res, assetjament...). És altament efectiva una
hora de tutoria per parlar-ne, i la manera
que s’ha demostrat més eficient ha estat
quan el mateix alumne afectat/da ha explicat
la seva condició de Tourette i les implicacions que té, sobretot de tipus social. La reacció dels companys és sempre molt positiva (de vegades fins i tot hiperprotectora: “A
aquest noi no se’l toca, eh? Poca broma!”). El
tòpic que els infants són cruels s’esmicola
totalment. Suggerim la projecció del documental “I Have Tourette’s but Tourette
doesn’t Have Me” (premi EMI als EUA) o la
pel·lícula “Front of the Class” (Al frente de la
classe), sencera o en fragments, amb un
diàleg aclaridor.
Hem de tenir clar, a més, que les estratègies
adoptades són en favor de les persones
afectades, però també dels seus companys i
companyes. Tanmateix cal que no només siguin per a ells/es sinó amb ells/es. Han de
tenir protagonisme, cosa que repercuteix a
reforçar la consciència de la seva condició
de Tourette i a fer-se responsables de les
decisions preses per a la gestió de les seves
dificultats.
Cada infant, però, té les seves pròpies peculiaritats, que requereixen un tractament específic. Hi ha publicacions que faciliten suggeriments, idees que poden ser útils a l’hora
de decidir quines adaptacions són les més
freqüents atès que moltes dificultats són comunes a molts nois i noies amb la ST7. A tall
d’exemple: cal no situar el noi/a en un lloc
on sigui vist fàcilment pels seus companys;
això estalvia la tensió de sentir-se observat i
la conseqüent eclosió dels tics. Un lloc discret i a la vora de la sortida pot ser el més
indicat. Sovint, permetre la sortida de classe
quan els tics es fan més molestos és una
“solució” efectiva: l’alumne hi retorna tranquil·litzat i disposat a continuar la feina i els
companys no són destorbats. Pel que fa als
tics sonors, freqüentment tendim a magnificar-los perquè ens arriben i no podem evitar
sentir-los; la pedagoga Susan Conners8 ens
adverteix que molt sovint els tics sonors no
van més enllà de qualsevol altre soroll que
ordinàriament es produeix a la classe (caiguda d’objectes, moviment de cadires, sorolls
als passadissos o al carrer...). Caldria integrar
els tics sonors en el que podem anomenar el
“paisatge acústic” normal de la classe. Hem
pogut observar que els infants més petits els
integren amb naturalitat, mentre que a les
persones adultes ens costa.
Finalment la creativitat dels educadors a
l’hora d’imaginar adaptacions per a les dificultats específiques sol ser una eina altament eficaç, així com també les propostes
que fan els mateixos nois i noies afectats.

“He arribat a la conclusió que sóc l'element decisiu a
l'aula. És el meu enfocament personal que crea el
clima. És el meu estat d'ànim quotidià el que crea el
clima. Com a professor, tinc un poder enorme per fer
que la vida d'un nen sigui miserable o alegre. Puc
ser una eina de tortura o un instrument d'inspiració.
Puc humiliar o honrar, danyar o curar. En totes les
situacions, és la meva resposta la que decideix si
una crisi s'escalfarà o es refredarà i un nen serà
humanitzat o deshumanitzat.
Haim Ginott. Psicòleg i psicoterapeuta.
EL PAPER DEL PEDAGOG/A.
El paper dels educadors/es, particularment
del pedagogs/gues, en la gestió educativa
d’aquests infants és crucial. És obvi que, en
primer lloc, el pedagog/a ha d’estar ben informat sobre la naturalesa del trastorn per
tal d’evitar males interpretacions, que condueixen a actuacions desencertades i sovint
contraproduents. Aquest coneixement, diuen
els mateixos metges, atès que no hi ha cap
fàrmac específic per a la “curació” de la ST,
és una part fonamental, sovint decisiva, de la
“teràpia” d’aquests nois i noies i per tant del
seu benestar i èxit vital. A més, cal que observin la singularitat de cada infant en la seva complexitat: recordem que no hi ha dos
infants iguals, de la mateixa manera que tots
nosaltres som diferents. Com diu Ariel Small,
afectat per la ST, en un breu documental,
“Different is The new Normal”9 .
Però no només estar ben informat sinó també, i sobretot, informar (mestres, professorat,
monitors, companys i entorn en general,
personal d’administració i serveis inclosos).
Com que cada infant és diferent de qualsevol altre i manifesta dificultats de vegades
coincidents i altres vegades específiques, cal
determinar aquestes dificultats i aplicar les
adaptacions adients per a cada cas.
Pel que fa a l’entrenament en el control i,
potser fins i tot desaparició dels tics, cal tenir
present que no sempre les dificultats més
importants són les primeres que cal afrontar,
sinó aquelles que es puguin superar més
fàcilment i anar avançant.
Finalment, és imprescindible treballar en
equip amb el tutor/a, la família, els serveis
mèdics i sobretot amb el mateix infant, que
sovint fa les propostes més encertades per a
la gestió de la seva condició. Sabem que
aquest treball en equip sovint es fa difícil per
motius organitzatius (coincidència d’horaris,
de lloc...) però també sabem que la coherència en les estratègies de l’equip docent és
fonamental per fer de l’escola un lloc
amable i per anar superant les dificultats
que nois i noies experimenten i que altres
companys no tenen (segurament en tenen
unes altres...). En sortiran beneficiats els ma-
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teixos infants, els seus companys, mestres,
professorat, equip i el personal que intervé
en el Centre Escolar.
Qui sap gestionar l’educació d’un infant amb
la ST, amb els altres va “sobrat”, és a dir, perfecciona, “afina” les eines pedagògiques que
valen per a tot l’alumnat (empatia, comprensió, tolerància, coneixement, acollida, estimació...).
“Tu, professor i educador, ets sempre el model.
Utilitza un to d’acceptació i tolerància amb els
símptomes de l’infant i així, d’una manera natural,
ensenyaràs als seus companys com l’han de tractar”.
Susan Conners, pedagoga i afectada per la ST
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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
•Formació a mida
•Altres Serveis pedagògics

Referències de treballs realitzats
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GRUPS DE RECERCA DEL COPEC

Els GRUPS DE RECERCA del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, s’organitzen
per especialitats professionals, esdevenint espais de reflexió, investigació,
innovació i promoció professional de la pedagogia i psicopedagogia.
Estan coordinats per col·legiades i col·legiats que, de forma voluntària i
desinteressada, dinamitzen la participació i impulsen els Grups de Recerca,
amb la direcció de la Doctora M. Victòria Gómez Serés, Vicepresidenta del
COPEC.
Estan formats per col·legiats/des i estudiants afiliats/des que reforcen la projecció professional i la motivació
per compartir, intercanviar experiències i generar coneixement en camp professional de la pedagogia i
psicopedagogia.

Són espais de participació col·legial per excel·lència.
Tenen per finalitat promoure projectes, estudis, articles,
actes, representacions i, quan convé, reivindicacions. Els
Grups de Recerca del COPEC són molt dinàmics i estan
en constant canvi, en funció dels interessos dels/ de les
participants i llurs projectes.
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LA PEDAGOGIA,
UNA APASSIONANT CARRERA DE FONS1
JUAN LLANES ORDÓÑEZ2
UNA APROXIMACIÓ CIENTÍFICA
En el marc d’una recent tesi doctoral -tot
fent servir metodologia científica mixta tant
qualitativa com quantitativa- hem volgut
aprofundir sobre la problemàtica i estatus
actual de la inserció social dels professionals
de la Pedagogia i, alhora, esbrinar les competències de gestió de la carrera professional que mostren els pedagogs i les pedagogues a Catalunya.
L’ESTRUCTURA D’AQUESTA INDAGACIÓ
En primer lloc, hem realitzat un recorregut
per la situació laboral i les trajectòries d'inserció dels graduats en Pedagogia a Catalunya, des de l'any 2001 fins al 2011 a partir
de la base de dades facilitada per l'Agència
de Qualitat per al Sistema Universitari català
(AQU). I en segon lloc, hem observat minuciosament les trajectòries i el procés de gestió de la carrera del professional de la pedagogia en tres àmbits d'actuació (educatiu,
sociocomunitari i empresarial). Aquesta mirada ha permès inserir els reptes actuals de
l'exercici professional en el nou paradigma
del mercat de treball- globalitzat- i oferir elements de reflexió per a la millora de la
titulació.
SITUACIONS I REPTES
1. “Quins són els reptes en el mercat de treball a partir de la llum de les dades recollides?” Una dada positiva és que a tres anys
d'haver finalitzat la carrera, la taxa d'ocupació dels pedagogs és alta (entre el 93% i
95%). A més, convé tenir en compte que els
sectors en què s'ocupen han anat evolucionant amb els anys, davallant l'àmbit educatiu, estabilitzant el soci-comunitari i ascendint l'empresarial. Sociològicament, les condicions laborals estan marcades per certa
inestabilitat laboral, producte sens dubte de
l'evolució del propi mercat de treball i del
canvi de les polítiques en la Unió Europea.
Detectem, com passa en altres professions,
que els graduats aconsegueixen contractes
d'obra i servei o temporals –de curta durada: entre sis mesos i un any.
2. L’ estudi ha constatat que, sortosament,
“la mobilitat laboral dels titulats és alta”: tres
quartes parts dels graduats han exercit
treballs diversos. Fa més de dos dècades,
Rodríguez-Moreno (1996) va alertar sobre la
necessitat que les persones s'adaptessin
constantment al mercat de treball, ja què els
nous temps que s'acostaven caminarien per
la via de canvis accelerats. A més, el nostre
estudi qualitatiu ha demostrat que inclosos
els contractes fixos la majoria de pedagogs i

pedagogues han hagut de canviar de lloc de
treball tot al llarg de la seva trajectòria.
3. Hem descobert, per una altra banda, que
la “retribució econòmica ha anat millorant”
progressivament en funció de les diferents
promocions estudiades; tot i que -com a
conseqüència de l'impacte de la crisi econòmica- la tendència s'inverteix a partir de l'estudi de 2014. Tanmateix, hem de tenir en
compte que, en termes generals, els professionals de la pedagogia han estat per sota
de la mitjana d'altres titulats superiors pel
que fa al sou, però a hores d'ara, el descens
és dràstic per a la professió; pensem que
l’estreta vinculació de la professió amb el
sector públic pot explicar, en part, aquesta
tendència.
4. Les característiques dels treballs desenvolupats als tres anys de graduar-se presenten
una “adequada relació amb la formació de
la titulació” que van cursar. En efecte: en el
marc d’aquesta adequació, hem constatat
que la meitat dels enquestats assenyalen estar situats en un camp professional d'acord
amb la seva formació i exercint funcions
qualificades (majoritàriament d'ensenyament o tècnic de suport). És més, estudiant
en profunditat aquesta variable podem corroborar que un percentatge considerable
posa en marxa moltes funcions pròpies de la
Pedagogia. Hem d‘assenyalar no obstant
que l'estudi de la realitat laboral d'aquests
professionals en l'última dècada ha mostrat
que hi ha alguns factors que condicionen la
professió. Es per això que persisteix, al voltant d’un terç de graduats subocupats, que
treballen en camps no relacionats amb la
formació de Pedagogia que van rebre.
5. Sens dubte un factor significatiu és la
“inexistència d'un mercat de treball tancat"
regulat administrativament i política per al
professional. En els tres àmbits abans esmentats el pedagog/a competeix amb titulacions i formacions afins. Aquesta situació
provoca en alguns titulats la percepció d’inadequació i d’intrusisme professional. A més,
la proliferació de titulacions en l'última dècada amb l'entrada en vigor de l'estructura
plantejada per l'EEES genera més confusió
pel que fa a aquesta situació. Queda doncs
de manifest, la urgent necessitat de col·legiar-se -i fins i tot de sindicar-se- per tal de
vetllar pels drets i deures del professional.
6. Les dades permeten confirmar que la
“percepció de la satisfacció laboral” està
influïda per diversos factors, personals (valors i metes) o contextuals (Navarro, 2013;
Loureiro, 2012). Aproximadament tres de cada quatre graduats afirmen que els estudis
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s’han adequat en relació a la feina futura
principalment en l'àmbit educatiu. S'han
trobat diferències significatives entre les promocions estudiades en l'escala de percepció
amb la satisfacció a nivell del conjunt de la
mostra, fet aquest que no es dona en l'anàlisi dels professionals de la pedagogia on la
resposta és homogènia entre àmbits amb xifres superiors al conjunt d'enquestats.
7. Més enllà de la transició inicial al mercat
de treball, l'anàlisi de les “trajectòries professionals” dels pedagogs i pedagogues entrevistats ha permès “identificar tipologies
diferents”, així com aprofundir en el coneixement dels factors que han contribuït a la seva trajectòria. La recerca ha permès distribuir
el conjunt de professionals en quatre tipologies de trajectòries, diferenciant-ne les lineals de les no lineals: 1) Trajectòria lineal:
persones que han mantingut una estabilitat
laboral dins la mateixa feina, sense canvis de
treballs i per tant, amb la seva tasca professional focalitzada en el mateix àmbit; 2)
Trajectòria no lineal: persones que al llarg
dels anys han canviat de treball en el mateix
àmbit d'actuació ocupant el mateix lloc; 3)
Trajectòria no lineal ocupant diferents càrrecs amb diferents funcions en els diversos
treballs ocupats, encara que sempre dedicant-se al mateix àmbit laboral; i 4) Trajectòria no lineal, ocupant diversos treballs, amb
diferents funcions, però que, a més, han
exercit la seva tasca com a professionals en
diferents àmbits d'actuació del Pedagog/a.
Aquesta aproximació permet adonar-se que
el graduat/da en Pedagogia segueix patrons
diferenciats en el camp laboral, com van
assenyalar Anderson, Goodman i Schlossberg (2012) en expressar que “les transicions
no són puntuals ni predictibles, sinó que
abasten el cicle del desenvolupament professional”.
EL PROGRÉS LABORAL
1. Al marge del tipus de trajectòria, tothom
incideix en el desig de “progressar laboralment”. Al llarg de la seva vida laboral les
pedagogues i els pedagogs han hagut
d'anar constituint un procés de presa de decisions per tal de focalitzar el camí a seguir;
hi ha hagut, per tant, un procés exprés de
clarificació d'objectius i de concreció d’interessos professionals. Els interessos i les expectatives han condicionat, en aquest cas,
l'ajust a la realitat laboral, situació que concorda amb les teories del desenvolupament
vocacional que han fonamentat les nostres
hipòtesis. S'evidencia amb això l’important
que és estar preparats per al aquells escenaris canviants que impliquen gestionar amb
rapidesa i oportunitat les competències de
gestió de la carrera (Alcoforado, 2013;
Romero, 2013).
2. En el procés de construcció de la carrera
han intervingut les “característiques de la
persona i del propi context”. Hem coincidit
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amb Bridgstock (2009) o Loureiro (2012)
que assenyalen que en el procés d'inserció
entren en joc elements de la persona o propers a ella (microcontext) i factors del context (macrocontext). A més, el conegut pedagog català Auberni (1995) afirmava que en
el procés de transició convé conèixer tots els
elements que afecten la persona en el seu
desenvolupament
professional.
Figuera
(1996) va ressaltar en el seu model d'inserció sòcio-professional quins aspectes contextuals i personals cal atendre en moment crític d'enfrontar-se al mercat de treball. Estudiar els aspectes concloents en relació al
context i la persona servirà per adequar programes d'orientació i tutoria en l'àmbit de
cada carrera, si oferim elements suficients
per a la presa de decisions intel·ligent i responsable dels estudiants respecte a la seva
carrera (Lent i Brown, 2013).
LES POLÍTIQUES
Cal tenir en compte que la situació del pedagog/a s'ha vist influïda per qüestions polítiques, econòmiques, educatives i per la pròpia dinàmica del mercat de treball. Les pedagogues i els pedagogs entrevistats van expressar un sentiment de manca de reconeixement professional a causa, com hem
assenyalat abans, de l'absència d'un mercat
de treball propi i la permanent competitivitat
amb un mercat obert amb altres professionals amb casuístiques específiques.
1. El tancament de l'ocupació en aquest àmbit és un continu i un tant incongruent, si es
té en compte que la pedagogia és la pròpia
del context educatiu. Els col·locats en l'àmbit
sociocomunitari assenyalen la influència del
factor econòmic i polític; concretament expressen que en el moment de crisi econòmica i de valors en què es troba el país, les
professions de l'àrea de les ciències socials
es veuen minvades ja què les retallades
afecten contundentment als serveis en què
treballen (gairebé sempre, relacionats amb
el sector públic).
2. Els professionals de l'àmbit empresarial
remarquen que el mercat de treball per a
aquesta professió els és favorable i comencen a visualitzar jaciments d'ocupació; l'important és que la formació s'adeqüi a aquestes noves ocupacions. El repte està en la
formació que determinarà que el mercat de
treball pugui captar professionals preparats
per a aquests nous camps laborals; o, en
contraposició, una manca de formació clara
cap a aquests camps, pot propiciar que els
professionals d'altres carreres estiguin millor
capacitats per ocupar aquestes noves sortides laborals. Aquests són els més esperançats pel que fa a possibilitats d'ofertes laborals.
3. Pel que fa a les “característiques personals” vam considerar aquells aspectes de la
persona relacionats amb la construcció de la
seva identitat professional. Precisament, els

aspectes personals han incidit directament
en la gestió i el desenvolupament laboral
dels professionals, alguns d’aquests aspectes
indispensables en l'avenç professional. Per
als titulats en Pedagogia destaquen l'actitud
proactiva, és a dir, una personalitat activa; i
la responsabilitat sobre el seu projecte professional (Van der Heijde i Van der Heijden,
2006). Que precisament són característiques
acords amb el nou concepte de carrera proteica encunyat per Schein (Ballout, 2007), en
el paradigma del treball del segle XXI (Waters, Briscoe i Douglas, 2014). A més hem
trobat com són d’importants els factors com
ara l'extraversió i l'optimisme (Lent i Brown,
2013).
IDENTITAT I FORMACIÓ
Situats en aquesta nova manera de construir
la carrera professional, vam deduir que els
aspectes personals corren paral·lelament a la
formació de la identitat professional; identitat que, en molts casos, ha estat connectada
íntimament amb la Pedagogia; però que en
d'altres, -per la manca d'un perfil clar o per
una indeterminació inicial- els ha allunyat de
la formació prèvia i els ha enllaçat amb la
seva especialització posterior en l'exercici

professional. En definitiva, poder identificarse i definir-se com a professional, mostrant
una identitat pròpia, els ha ajudat a no
decaure i seguir lluitant en tasques socials i
a no allunyar-se del camí emprès. Treballar
la connexió entre el seu jo personal i el seu
jo professional ha estat un punt a favor de la
trajectòria, seguint les teories constructivistes
del Life Design (Loiodice, 2010; Savickas,
2012).
1. Aquesta identitat es compon de múltiples
elements, dels quals la capacitat d'autogestió
de la trajectòria professional ha estat el denominador comú. En aquest punt els entrevistats en la nostra recerca han assenyalat
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idees valuoses per tal de potenciar la formació, contribuint a fomentar la gestió de la carrera; la identificació amb el rol professional
obre (o no) oportunitats en el camí professional (Potgieter, 2014).
2. Quina “formació” hem de prioritzar en la
titulació de Pedagogia? És fonamental que
durant el període formatiu l’alumnat es
connecti amb activitats laborals que haurà
de desenvolupar en el futur; de passada es
propicia la seva identitat professional. En
efecte: hem descobert que aquelles persones que en la universitat compaginen el seu
rol d’alumnes amb tasques relacionades
amb l'àmbit professional triguen menys
temps a accedir -un cop obtingut el títol- a
una feina com a pedagogues/pedagogs. Al
llarg del temps, la xarxa de contactes serà la
primera via d'inserció, xarxa que es teixeix
quan es vinculen amb professionals del sector. Per tant, a la universitat del Segle XXI no
calen únicament estudiants capaços d'aprendre autònomament, sinó persones amb
gran capacitat de proactivitat i actitud previsora cara a la seva inserció laboral.
3. En aquest sentit “la universitat té un paper
promotor” tot i que la investigació ha demostrat que encara queden actuacions pen-

dents per aconseguir el lligam universitatestudiant-societat. Per exemple: cal vincular
al col·lectiu d’estudiants amb els serveis
d'orientació de la universitat, calen pràctiques no curriculars, pràctiques curriculars i/o
experiències pròpies de l’aprenentatge i
servei. Una altra acció imprescindible és la
vinculació amb Col·legis Professionals o la
sindicació activa.
LES TRANSICIONS
La preocupació per la transició universitatmercat de treball en un primer moment és
fonamental per a l'estudiant i s'hi ha de
contribuir des dels col·lectius corresponents.
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Estudis internacionals demostren el valor de
vetllar per les transicions i també ho corrobora la nostra investigació, tot afirmant que
les primeres transicions condicionaran les
trajectòries posteriors.
1. Durant el període formatiu, la formació no
ha de ser únicament tècnica sinó cada vegada més personal. D'una banda, cal treballar
en el diagnòstic i desenvolupament de les
competències específiques i transversals. En
aquest estudi n’han ressaltat les pràctiques,
el treball en equip, la formació en idiomes i
la manera de ser; i, en conjunt, les interpersonals i les sistèmiques. I a més, l’oportunitat sinèrgica dels interessos, les motivacions i les expectatives en el desenvolupament de l’ocupabilitat (Schlossberg, 2008).
2. En aquest sentit l'aposta -no només en la
universitat sinó en altres instàncies- és treballar a partir de models de gestió personal
de la carrera, afavorint que l'estudiant es
conegui a ell mateix quan és a punt de
graduar-se. El pedagog, professor universitari en el seu rol d’orientador haurà de
continuar amb la implementació d'estratègies i amb les instruccions per assolir els
objectius. Per part seva, la persona orientada
haurà de realitzar un pla d'acció que, en el
cas dels futurs pedagogs i pedagogues entrevistats, ha estat mediatitzat per la formació continuada i pel valor que per a ells està
adquirint la seva carrera professional.
Aquesta formació ha estat necessària per
fer-los comprendre el vertader sentit de la
seva trajectòria professional (Ruiz, 2008).
Aquesta aposta porta annexa, la valoració
del procés formatiu, per tal d’obtenir dades
que permetin realitzar els oportuns canvis.
PREVISIÓ I ADAPTABILITAT
1. Treballar de manera preventiva, ensenyant
les persones a gestionar la seva carrera professional en el nou paradigma del mercat de
treball és un repte a aconseguir des d'instàncies d’educació superior (Pinto, 2010;
Taveira, 2012); precisament, en aquest estudi
una competència apareix amb molta freqüència: l'adaptabilitat. Aquesta és una
competència fonamental, destacada des de
l'enfocament de la carrera proteica i dels
postulats de la teoria del disseny de la pròpia vida (life design); essent juntament amb
la identitat l’altre element catalitzador de
l'ocupabilitat del professional del segle XXI.
Campbell i Ungar (2004) i Savickas (2012)
advoquen per educar en base a aquestes
competències ja què la creixent transformació econòmica i laboral exigeix que les persones es responsabilitzin de les seves carreres, sempre en evolució, posant en marxa
noves habilitats i actituds.
2. A hores d'ara l'orientació ha de treballar
en base a aquestes noves concepcions,
adaptant moltes de les seves pràctiques als
contexts nacionals i regionals, idea ja remarcada en les conclusions del prestigiós Con-

grés Internacional de Formació i Treball, del
Nord de Portugal i Galícia l'any 2014. Les
competències transversals marquen la diferència en el moment de la contractació, així
com en el dia a dia de l'exercici professional
(Comunicat de Bucarest, 2012; Mason,
Williams i Cranmer, 2009). Aquestes cal treballar-les de forma connectada i gradual al
llarg de la formació, per què, en última instància la persona sigui capaç d'albirar itineraris professionals, que explicitin les múltiples possibilitats de la professió; a partir
d’aquest nivell els egressats ja podran començar a construir el seu perfil professional
(Berdrow i Eves, 2010).
3. Els entrevistats van incidir en que, al llarg
dels seus anys de treball, han sentit poc
reconeixement pel professional de la pedagogia, a més de poca visibilitat del col·lectiu i
ineficàcia per part de les institucions per
posicionar aquesta professió en el mercat de
treball. Des d'una perspectiva auto atribuïda
van ser crítics amb ells mateixos i amb els
altres pedagogs/gues; per exemple admetien
haver estat passius en la lluita per la carrera i
pessimistes en la seva continuïtat. Explicaven
que no havien reaccionat com els titulats
d'altres carreres que de seguida començaven
a ocupar sortides professionals en la pedagogia. Afirmaven que des del primer moment cal buscar la implicació significativa i
compromesa amb la professió (Villa, Pedersoli i Martín, 2009).
4. Altres qüestions que han remarcat els entrevistats han estat que “la institució ha
d'implicar-se” oferint orientació i propiciant
espais on els estudiants puguin construir i
gestionar el seu projecte professional (Romero, Álvarez, Sec i Lugo, 2014). Han incidit,
a més, en què el suport de la institució contribueix a la seva motivació i els dóna poder
en la presa de decisions per a la transició i la
posterior inserció laboral. L'EEES treballa en
aquesta línia: des de la dimensió social
s'incideix en la formació d'estudiants actius,
promovent valors que contribueixin al seu
enriquiment personal i professional per
coadjuvar així al desenvolupament de l’ocupabilitat.
5. Els entrevistats, a més, reivindiquen canvis
en relació a la docència: el professorat han
d'afavorir la professionalització, contribuint a
cercar l'arrelament entre professió i mercat
de treball i universitat. Pérez i Serrano (2010)
remarquen que una de les missions de la
universitat és la preparació dels professors i
professores per a la docència exigible en
segle XXI. Una altra de les qüestions és que
l'alumnat s'impliqui en la vida universitària i
en tot l'aprenentatge que aquesta ofereix
fora de les aules; en aquest sentit, Michavila i
Parejo (2008) ja van posar sobre la taula
qüestions referides a l'actitud dels estudiants. Per exemple, la Universitat de Barcelona ha creat “l'Observatori de l'Estudiant”,
justament amb aquesta filosofia.
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UNA CARRERA DE FONS
Pedagogia és una carrera de fons. I és important ja des de la formació inicial crear espais que contribueixin a connectar la professió amb l'estil personal de cada estudiant,
intentant en la mesura del possible introduir
els joves en la complexitat de la seva futura
professió. El jove egressat és ja un adult
emergent amb connotacions molt clares
(Arnett, 2004). Seguint amb la idea exposada, Yorke i Harvey (2005) van indicar que
l'ocupabilitat és un cultiu lent i la seva adquisició implica un aprenentatge específic
autodirigit i de reflexió d'experiències.
Aquest és el repte de les institucions.
BIBLIOGRAFIA
Alcoforado, L. (2013). Estrategias, retos y recursos para los orientadores en el escenario
de la educación y la formación a lo largo de
la vida. En P. Figuera (Coord.), “Orientación
profesional y transiciones en el mundo global. Innovaciones en orientación sistémica y
en gestión personal de la carrera” (pp. 2150). Barcelona, España: Laertes.
Anderson, M., Goodman, J., & Scholssberg, N.
(2012). Counseling adults transition: Linking
Scholssberg’s theory with practice in a diverse world (4a ed.). New York: Springer Publishing Company.
Arnett, J.J. (2004). Emerging adulthood: The
winding road from the late teen through the
twenties. Oxford, England: Oxford University
Press.
Auberni, S. (1995). La orientación profesional.
Barcelona, España: Institut Municipal d'educació.
Ballout, H.I. (2007). Career success: The
effects of human capital, person-environment fit and organizational support. Journal
of Managerial Psychology, 22 (8), 741-765.
Berdrow, I., & Evers, F. (2010). Bases of competence: An instrument for self and institutional assessment. Assessment & Evaluation
in Higher Education, 35 (4), 419-434.
Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes
we've overlooked: Enhancing graduate employability through career management
skills. Higher Education Research & Development. 28 (1), 31-44.
Campbell, C., & Ungar, M. (2004). Constructing a Life That Works Part 2, An Approach to
Practice. The Career Development Quarterly,
53 (1), 28-40.
Comunicado Bucarest (2012). Conclusiones
de la Conferencia Ministerial e Informe sobre
la implementación del Proceso de Bolonia
en el EEES en 2012. Recuperado de
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/pap/er
asmus/eventos/2012/valladolid/12comunicad
obucarestld.pdf?documentId=0901e72b813c
350a
Figuera, P. (1996). La inserción socioprofesional del universitario/a. Barcelona,
España: Ediciones Universidad de Barcelona.

`li√ ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^

Lent, R.W., & Brown, S.D. (2013). Social
cognitive model of career self-management:
Toward a unifying view of adaptive career
behavior across the life, span. Journal of
Counseling Psychology, 60 (4), 557-568.
Loiodice, I. (2010). Competencias profesionales de los orientadores de personas adultas:
Enfoque narrativo y autobiográfico. Ponencia
presentada en el XI Seminari Permanent
d’Orientació Professional i II Seminari Internacional d’Orientació Professional. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
Loureiro, M. (2012). Intervenções de carreira
no ensino superior: Estudo da eficácia de
um seminário de gestão pessoal de carreira
(Tesis doctoral). Universidade do Minho,
Escola de Psicologia, Portugal.
Mason, G., Williams, G., & Cranmer, S. (2009).
Employability skills initiatives in higher
education: What effects do they have on
graduate labour market outcomes? Education Economics, 17 (1), 1-30.
Michavila, F., & Parejo, J.L. (2008). Políticas
de participación estudiantil en el Proceso de
Bolonia. Revista de Educación, número extraordinario, 85-118.
Navarro, J. (2013). Universidad y mercado de
trabajo en Cataluña: Un análisis de la
inserción laboral de los titulados universitarios (Tesis doctoral). Universidad Autónoma
de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas
y de Sociología, España.
Pérez, F., & Serrano, L. (2012). Universidad,
universitarios y productividad en España. Bilbao, España: Fundación BBVA.
Pinto, J.C. (2010). Gestão Pessoal de Carreira:
Estudo de um Modelo de Intervenção Psicológica com Bolseiros de Investigação (Tesis
doctoral). Universidade do Minho, Escola de

Psicologia, Portugal.
Potgieter, I.L. (2014). Personality and PsychoSocial Employability Attributes as Meta-capacities for Sustained Employability. En M.
Coetzee (Ed.), “Psycho-social Career Metacapacities” (pp. 7-17). London, England:
Springer.
Rodríguez, M.L. (1996). Euroorientación y
euroinformación: Bases para su desarrollo.
Revista de Orientación Psicopedagógica, 7
(12), 221-241.
Romero, S. (2013). Orientación sistémica. En
P. Figuera (Coord.), Orientación profesional y
transiciones en el mundo global. Innovaciones en orientación sistémica y en gestión
personal de la carrera (pp. 125-160). Barcelona, España: Laertes.
Romero, S., Álvarez, V., Seco, M., & Lugo, M.
(2014). Programa de orientación para la
elaboración del Proyecto Profesional y Vital.
Madrid, España: Ministerio de Economía y
Competitividad.
Ruiz, M. (2008). Presentación. Educación XXI,
11, 13-17.
Savickas, M.L. (2012). Life Design: A
Paradigm for Career Intervention in the 21st
Century. Journal of Counseling & Development, 90 (1), 13-19.
Schlossberg, N.K. (2008). Overwhelmed. Coping with life’s ups and downs (2a ed.). United Kingdom: Evans.
Taveira, M.C. (2012). Gestão da Carreira em
Tempos difíceis: novos desafios e perspectivas. Comunicación presentada en el II Seminário Internacional Contributos da psicologia
Em contexto Educativo, Universidade do
Minho, Portugal.
Van der Heijde, C.M., & Van der Heijden,
B.I.J.M. (2006). A competence-based and

multi-dimensional operationalization and
measurement of employability. Human
Resource Management, 45, 449-476.
Villa, A.I., Pedersoli, C., & Martín, M. (2009).
Profesionalización y campo ocupacional de
los graduados en Ciencias de la Educación.
Archivos de Ciencias de la Educación, 3, 113128.
Waters, L., Briscoe, J., & Douglas, T.H. (2014).
Using protean career attitude to facilitate a
positive approach to unemployment. En M.
Coetzee (Ed.), “Psycho-social Career
Metacapacities” (pp.19-34). London, England:
Springer.
Yorke, M., & Harvey, L. (2005). Graduate attributes and their development. New Directions for Institutional Research, 128, 41-58.
-----------1-La crida del VIII Premi d'Assaig Pedagògic Frederic
Company i Franquesa "Projecció de la Pedagogia a la societat
del segle XXI", ens esperona a presentar una crònica de la
investigació: “Inserció professional i gestió de la carrera dels
titulats en Pedagogia”. Perquè? Per què, al nostre parer,
demostra la vitalitat d’aquesta interessant professió i la seva
autèntica projecció social i institucional. A més hem de
recordar el paper del doctor Frederic Company com a pioner
en la creació i embranzida de la Secció de Pedagogia en el si
del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
2-Doctor en psicopedagogia i pedagog. Col·legiat núm. 1720.
El seu article “LA PEDAGOGIA, UNA APASSIONANT CARRERA
DE FONS “ Menció Especial de la VIII edició del Premi d’Assaig
Pedagògic

Frederic

Company

i

Franquesa,

atorgat

del 15è Aniversari de la seva creació.

MEMÒRIES COPEC
Recull de l'activitat desenvolupada durant l’any
Documents que escriuen la història del COPEC
Eina de consulta oberta (citant-ne la font)
http://www.pedagogs.cat/subcat.asp?c=28&sc=136&i=ca

PR

el

14/06/2017 pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya en el marc

`li√ ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^

La dona i els 40 anys de l’Associació
BELLA LLAR de Riudoms1
M. Concepció Torres
Les associacions i les entitats... tot allò que es
mou des de la ciutadania, des de la comunitat, des d’un municipi sempre ha de tenir
com a objectiu la TRANSFORMACIÓ vers un
camí que millori un col·lectiu, un grup, uns
interessos, en definitiva que millori a les
persones i el seu entorn. La Bella Llar, ha
aconseguit, i amb escreix aquest objectiu, al
llarg dels seus 40 anys de funcionament,
constància i podem dir també perseverança.
Simplement perquè les persones que s’han
posat al davant de l’entitat i totes les que
s’hi han associat, han estat dones que han
lluitat per aconseguir que personalitats de
tota mena s’apropessin al nostre poble, que
les dones de Riudoms tinguessin un paper
més actiu dins del municipi i, per dir,
sobretot en els seus inicis “nosaltres també
som aquí”! Una tasca pedagògica feta des
de la comunitat, per les dones i per a les
dones.
És i ha estat una entitat oberta a totes les
dones a través del nostre propi llenguatge, a
través de les conferències, de les visites
culturals arreu del país, amb l’organització i
participació a les trobades, entre la multitud
d’activitats que ha organitzat.... i sempre buscant el suport municipal i comunitari de tot
un poble.
Si avui, ara mateix, tanquem els ulls i intentem pensar en fa 40 anys i ens traslladem
amb la imaginació a l’any 1977, segurament
aquest acte el veuríem molt diferent: vestuari, discurs, situació social.... tot i que el paper de la dona als anys 70 començava a ser
una mica més visible socialment. I dic una
mica perquè, escolteu aquest text de la
Maria de la Pau Janer a l’acte d’obertura
d’inici de curs del programa “Dones Avui per
a la Igualtat d’Oportunitats” de l’any 1999,
molt vigent actualment:
“La realitat ens diu que les dones dediquen
7 vegades més temps que els homes a les
tasques de casa, que el sou d’una dona és
un 33% inferior a la mitjana del sou masculí,
que només el 10% dels alts càrrecs de la
nostra societat estan ocupats per dones. Les
estadístiques afirmen també que el 70% de
les víctimes de maltractaments estan casades amb l’agressor. Ens diuen en canvi, que
el percentatge de dones matriculades a la
universitat és un 6% superior al dels homes”
Les dones de la Bella Llar, han estat trenca-

Sabaté2
dores, amb molt empenta i atrevides, com
moltes altres arreu i al llarg del temps, perquè han assolit el repte d’arribar a la cultura
amb la mateixa intensitat i possibilitats que
tenia un home.
Però no podem parar.... perquè tenim una
societat plena de contradiccions com aquest
exemple:
“El Premi Nobel que va ser pels científics
James Watson y Francis Crick pel descobriment de l’ADN, però qui havia fet tota la
recerca i concretat que l’ADN era l’hèlix amb
l’esquelet de sucre i fosfats l’any 1951, va ser
una dona Rosalind Franklin, que degut a
l’exposició als raig X en aquesta recerca, va
morir de càncer l’any 1958. Aquest parell,
Watson i Crik, havien tingut accés a l’estudi i
ho van aprofitar. Al recollir el Premi ni tan
sols la van anomenar.”
Però totes les dones científiques o mestresses de casa aporten molt i estalvien molt
a la societat: són educadores, administradores, infermeres... Segon un càlcul que s’ha fet
del que hauria de cobrar una dona que es
dedica a la feina de casa i la família suma un
total de 1950 euros mensuals per (bugaderia, planxa, àpats, repàs, neteja i seguretat
social, gestoria, educació i fins i tot secretaria). Per tot això ens mereixem tenir els
nostres espais propis sociocomunitaris per
fer-nos sentir, i un d’ells ha estat, és i continuarà sent La Bella Llar.
Una part d’aquesta història de l’Associació
de Dones Bella Llar, ens l’ha explicat la
Rosita Freixes una tarda de desembre. Ella
ha estat secretaria de l’associació quasi 25
anys, mentre la Lluisa Guinjoan, (Lluiseta)
n’ha estat la presidenta. Tot va començar
amb reunions informals al Casal, amb la
Rosita i Dolors Tonda, quan encara no eren
associació, aproximadament els anys 70.
Organitzaven conferències, excursions i també tallers de manualitats. Amb el nom de
“Grup de Dones Bella Llar”.
Més tard amb l’obligatorietat de nous marcs
legals de registre d’associacions, es van
constituir com “Associació de Dones Bella
Llar” de Riudoms, creant-se així la primera
Junta: Presidenta: Lluisa Guinjoan. Secretaria:
Rosita Freixes. Vicepresidenta: Milagros
Pedrola. Tresorera: Anita Ribes. Vocals:
Francesca Mas i Pilar Poyo. El fet de constituir-se no va ser gens complicat, explica
Rosita, es va anar a Tarragona per presentar
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la documentació i fer la inscripció al registre
de les associacions. I així l’any 1995 es va
crear formalment l’entitat.
A partir d’aquest moment, l’objectiu sempre
ha estat la cultura i també el lleure socioeducatiu per a les dones. Per això s’organitzaven més conferències i excursions i es
van deixar de fer manualitats. A més de les
conferències i sortides, cada any s’organitzava una trobada d’associacions de dones
del Baix Camp. La IV Trobada es va fer a
Riudoms el 25 de maig de 1997 i sempre
amb la bona col·laboració de l’Ajuntament.
En aquell moment amb l’alcalde Josep M.
Vallès i com a regidor de cultura en Ramon
Margalef.
Hi van assistir persones tant rellevants com
Joaquima Alemany i Dolors Daroca, que en
aquell moment representaven a l’Institut
Català de la Dona; Núria Feliu, cantant;
Josefina Castellvi, la primera dona que va
anar al Pol Nord. I polítics com Josep
Maldonado representant el govern de la
Generalitat, Robert Ortiga president del
Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Lluis
Cleries, polític que sempre hi ha col·laborat,
entre altres autoritats del moment. Després
de l’acta oficial a l’església es van visitar les
Caves Marc Vidal.
Van assistir en la IV Trobada 884 dones.
Segurament el dia que més dones s’han vist
a Riudoms. Va ser una de les millors
trobades pel que tenia de visibilitat per a les
dones en tots els sentits: organització, recolzament municipal, assistència i també per
l’acolliment de tot el poble. Com a associació
també s’han fet celebracions pels 25 anys,
l’any 2002, i més tard pel 30è aniversari. Cal
destacar que l’activitat de l’associació no ha
parat mai al llarg d’aquests 40 anys.
Que ha aportat l’Associació a les dones?
Doncs un testimoni n’és el que ens diu la
Rosita i segurament totes hi estareu d’acord:
“El que m’ha aportat formar part de l’associació ha estat el fet de poder conèixer moltes persones i personalitats del mon de la
cultura i la política. Per mi ha estat molt
gratificant.”
Ens explica que gràcies a l’Associació moltes
dones han pogut visitar les institucions catalanes, viatjar.... sent molt ben acollides arreu.
I sobretot ha aportat tot un recull de records
i anècdotes que sense l’Associació no existirien:
“Recordo molt a la Margarita Álvarez, quan
era presidenta de l’Institut Català de la Dona,
perquè quan anàvem a visitar-la a Barcelona, vaig caure al baixar del tren i no vam
poder arribar a la visita, vàrem tornar cap a
casa. En pocs dies, em va arribar a casa flors
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amb una tarja animant-me en la recuperació, la tarja era de la Margarita Álvarez... En
un altre moment la Junta vam anar a casa
seva i li vam portar verdura i potser una
coca.... i ella després ens va enviar una carta
molt poètica amb una branca d’olivera del
seu jardí, tot per agrair la nostra visita”.
Això es pot definir perfectament com a
amistat, simplement perquè és un dels millors valors per compartir i que es comparteixen dins de l’associació. Alguns comentaris més que em fa la Rosita:
“Moltes de les dones ens dedicàvem a la
casa i la família. Les activitats de l’associació
eren per nosaltres, ‘el temps per les dones i
amb les dones’”. “Moltes dones hem tingut
la sort que els marits no ens deien res per
anar a aquestes activitats”.

“La Bella Llar” que va més enllà de fer i
descobrir la cultura, el que de veritat aconsegueix és l’apoderament de la dona. Sí, perquè l’associació també ha tingut aquest efecte pedagògic a moltes de les dones que hi
han estat col·laborant. I això vol dir que tenim veu, que tenim vot i que actuem per
aconseguir el que qualsevol persona vol, que
ens escoltin.
Un exemple és la carta que la Rosita va enviar a través del Sr. Valero, en aquell moment, Governador Civil a Tarragona i va tenir
resposta del Ministre Almunia. Això és més
que atreviment, és apoderament, és l’atrevirse a fer-se escoltar.

Per bé que tants anys de reivindicació i educació sobre la igualtat i la perspectiva de gènere ha permès desterrar de la nostra societat el fet que les dones haguéssim de demanar permisos per a ser persones de ple dret.
La Bella Llar, ha tingut un paper molt important pel fet d’aconseguir que la dona sortís
de casa, en un moment de la història en que
aquest fet, socialment, no es veia gens clar.
A casa de la Rosita, després de mirar unes
quantes fotografies ens explica algunes de
les excursions que van organitzar, una
d’elles a Madrid visitant “la Casa de la Moneda”, l’església de “La Almudena”, el Senat i el
Palau Real, per tornar amb tren des de l’estació d’Atocha.
La bona marxa de l’entitat ha estat perquè
s’han creat vincles d’amistat i cohesió de
grup. A més a més, les sòcies sempre han
recolzat les propostes de la Junta i això ha
fet i fa que s’hagi pogut treballar amb molta
il·lusió.
Les conferències han constituït un dels eixos
centrals de les activitats socioeducatives i
culturals, que sempre han abordar temàtica
diversa des de política, tenint en compte
totes les ideologies, la cultura i història, salut,
educació, medi ambient, etc. i de diversos
àmbits: local, comarcal i català. També s’han
realitzat presentacions de publicacions locals
i s’ha col·laborat amb d’altres entitats del
poble, com en la Lluita contra el Càncer, el
CERAP, la Parròquia, etc.
El més emotiu que queda per a totes les dones que heu estat actives a l’Associació i per
a totes les sòcies, són tots els records que
hem compartit amb les persones que ens
han visitat i entre nosaltres mateixes.
Després d’escoltar a la Rosita, penso, i trobo
la paraula que defineix molt bé l’objectiu de

complexa que obliga a la nova Junta a actualitzar-se tenint en compte el marc legal
que regula les entitats avui, i com no, amb
l’ajuda de les noves tecnologies que facilitarà aconseguir-ho.
Però aquest fet no fa tremolar pas al nou
equip que ara entoma la gestió de l’entitat
per continuar treballant per les dones, com
s’ha fet sempre:
•amb molta responsabilitat, per conduir
l’associació
•amb il·lusió per continuar, compartint
aquesta amistat que es crea dins del grup
•amb ganes d’afrontar nous reptes i
projectes d’aquesta nova etapa
•amb respecte a totes les persones que en
formen part
•en definitiva, amb la mateixa filosofia de
sempre, treballar per la cultura i perquè la
dona continuï tenint el seu protagonisme al
poble de Riudoms i a la societat catalana.
Per això, avui les dones que entomen la gestió de l’entitat formant la nova junta són la:
Conxa Salvador (Presidenta).
Rosa Mary Ponce (Vicepresidenta).
M. Carme Nogués (Secretaria).
Anna Gomes (Tresorera).
Mari Carme Sancho (Vocal de secretaria).
Montserrat Molons (Vocal de tresoreria).
Rosa Nolla (Vocal)

Entre la història i el present, en aquest present d’avui, he d’anomenar a les persones
que fins ara han estat membres de la 2a
junta, algunes d’elles ja finalitzen el seu
mandat, però d’altres continuen a la 3a junta: Lluisa Guinjoan, Montserrat Gipert, Pilar
Poyo, Carme Sancho, Rosa Nolla i, tot i que
ja no ens pot acompanyar, la Montserrat
Vidal.
El futur: l’entitat va arribar a tenir 350 dones
associades, passant més tard per un centenar i avui sumem 200, però amb moltes ganes d’augmentar. Perquè és una associació
que no té edat i en ella hi tenen cabuda totes les dones de Riudoms. Per aquest futur
tenim tres característiques rellevants per les
dones d’avui:
1.dones sense pseudònim
2.dones que no volen ser Barbies ni enamorar al Kend, ni ser Ventafocs en espera del
príncep blau; volem ser Mulan, la guerrera i
lluitadora incansable.
3.dones que fan servir la seva veu perquè
tothom les escolti

Ésser dona, avui, continua constituint un repte, i per això com a dones volem fer sentir la
nostra veu, des de casa, des de la botiga, des
del camp, des de la universitat, des de
l’empresa, des del poble, des de la BELLA
LLAR, des de la pròpia vida i sense gens de
por, tal com diuen els versos de Maria Mercè
Marçal:
“El llum dibuixarà l’inici de la història
com una heura de joia entorn del nostre cos
i plourà i farà sol
i dansarem a l’aire
de les noves cançons
que la terra rebrà.
Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre
de l’alliberament.”
Gràcies per brindar-me la oportunitat d’estar
avui entre totes vosaltres i per deixar-me
participar d’una forma tant emotiva i per
poder formar part com una petita protagonista d’aquests 40 anys de la Bella Llar.
-----------1-Acte de celebraciò del 40è aniversari de l’Associació LA
BELLA LLAR de Riudoms, Tarragona el 29 de gener de 2017

I aquestes tres característiques d’una forma
quasi imperceptible i molt discreta ho aporta
i seguirà aportant “La Bella Llar”. Adaptantse com sempre a la realitat actual, ara més
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2-Doctora en Pedagogia, Secretaria de la Junta de Govern
2006-2018, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i Professora a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la
Universitat Rovira i Virgili
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Reseña del libro: "Fundamentos para una
Pedagogía del Saber y del No Saber"1
Agustín de la Herrán Gascón2
El libro titulado "Fundamentos para una Pedagogía del Saber y del No Saber" (Herrán
Gascón, 2018) sirve el propósito de contribuir a la necesaria renovación radical de la
Pedagogía y de la Didáctica, para favorecer
una educación y una formación más coherentes y completas con base en la conciencia.
Se apoya en la tesis de que la herencia de
Sócrates es limitante para la educación, y
condiciona el constructo 'formación' y la
evolución de la Pedagogía y de la Didáctica.
Hoy ambas disciplinas son parcialmente válidas, porque su base, erigida sobre el aprender, el conocer y sobre una idea parcial de
formación, es incompleta. Su énfasis en el
saber –léase no sólo aprendizaje de saberes,
sino el saber pensar, saber sentir, saber ser,
saber convivir, saber hacer, saber gestionar
las emociones, saber contenidos instructivos
u orientadores, saber competencias, etc.- limita la educación y la formación.
No parecen darse cuenta de esta posibilidad,
al parecer, los organismos internacionales de
educación, las leyes y los sistemas educativos, ni la mayor parte de pedagogos e investigadores de la educación.
Históricamente, se ha arrastrado en estas
disciplinas un sesgo, al no incorporarse la
enseñanza de grandes pedagogos o maestros de la formación de Oriente, con una mirada diferente. Nuestra posición es que sin
la comprensión que ofrecen –y que al parecer se ignora por el 'occidentalismo' (o ismo
de Occidente) en que vivimos, potenciado
por la globalización,- la educación no puede
estar completa, ni puede comprenderse en
absoluto.
Los dos grandes enfoques -el normal o habitual, basado en el aprender o en la adquisición de conocimientos, saberes, competencias..., y a cuyo fondo ni siquiera se ha llegado, y el excluido, el 'raro' y casi inédito, con
base en el no saber, el vacío o el autoconocimiento-, son parciales y complementarios.
La Pedagogía, la Didáctica y, desde ellas, la
enseñanza, el aprendizaje, la educación, la
formación... serían más completos desde un
enfoque no parcial con base en su síntesis
dialéctica. En este librito se propone una
breve fundamentación para esto.

No se pretende un cambio en la educación,
ni se propone una Pedagogía alternativa. Se
propone un cambio radical en el enfoque de
la educación y una alternativa para la Pedagogía, desde una ampliación de la mirada
hacia el mismo fenómeno.
En este estudio, que se organiza en dos partes, se definirán algunos fundamentos inéditos o poco frecuentes para la educación. Para ello se cuestionará la formación y la educación radicalmente y se ofrecerán alternativas. Se utiliza un enfoque pedagógico construido por el autor y desarrollado en los últimos 23 años, adjetivado como 'radical e inclusivo'. Desde este enfoque se ha mirado lo
mismo de otro modo, y como consecuencia
de lo cual se han observado asuntos diferentes. Por ejemplo, que la noción que de ordinario de la educación se tiene es llamativamente incompleta, insuficiente y contradictoria, o que la historia de la innovación educativa ha desarrollado una educación deficitaria en Occidente desde su raíz.
El objetivo del estudio es intentar indagar en
la educación y la formación y sistematizar algunos fundamentos para favorecer una vida
más consciente o para un cambio profundo
con base en la conciencia.
Por tanto, no se trata de fundamentar para
la continuidad, no se pretende hacerlo para
una educación para la vida, sino para cambiar la vida, la educación ordinaria, la enseñanza y la formación, y hacerlo radicalmente.
Con este objetivo más concreto se analizará
el saber en relación con la educación actual
y posible, y se deducirá su valor formativo y
utilidad pedagógica.
La hipótesis de trabajo es triple: que el valor
de una educación basada en el saber es escaso o limitado, respecto a lo que el fenómeno de la educación es; que este fenómeno
no se comprende en profundidad, y que esta
insuficiencia y este hecho parecen desconocerse en absoluto. Es decir, que respecto al
reconocimiento del saber en el contexto de
la educación, no hay un diagnóstico pedagógico correcto. No puede haberlo, porque
faltan conciencia, distanciamiento, complejidad y perspectiva sobre la educación.
Como consecuencia de ello, se adolece tanto
de conciencia de ignorancia sobre la educación como de comprensión sobre la formación. De hecho, las interpretaciones profesio-
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nales y científicas son, desde nuestro punto
de vista, erróneas y/o deficientes. Por ello, las
acciones, las intervenciones, los proyectos o
las prácticas pueden parecer correctos, pero
suelen ser insuficientes y estar sesgados hacia la superficie y/o hacia motivaciones egocéntricas, personales, colectivas, institucionales, sociales, científicas, etc. Por ello pueden
ser contradictorios con la razón de ser de la
propia educación.
Las implicaciones pedagógicas para la enseñanza, el aprendizaje didáctico y la formación son considerables. Globalmente, lo que
en educación se hace está mal, y no nos
apercibimos de ello. En términos políticos, lo
que proponemos es una moción a la totalidad. Nos atrevemos a asegurar que en las
organizaciones internacionales o supranacionales de educación (UNESCO, OEI, OCDE,
etc.), en los sistemas educativos, en las escuelas, universidades y grupos de investigación educativa, así como en la mayor parte
de proyectos institucionales, de investigación
educativa, de innovación pedagógica, etc., la
educación normal está centrada en el saber
y en su didáctica. Esto incluye la enseñanza y
el aprendizaje para la adquisición de conocimientos, y saberes disciplinares y didácticos
o pedagógicos. Lo que se entiende por saber
tiene que ver con contenidos, conocimientos
y su empleo para la vida, las sociedades, la
cultura, las profesiones, la investigación, el
comportarse, el ser, etc.
Esta concepción habitual o normal se ha generado desde la influencia de la Filosofía, las
ciencias –incluida la Pedagogía-, las tecnologías, las artes, las religiones, las políticas, las
experiencias, las ocurrencias, la imaginación
humana, etc. Su substrato han sido las necesidades sociales, culturales, económicas, etc.
Con aquellos mimbres, hoy la enseñanza, el
aprendizaje y la educación orbitan en torno
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a las competencias, una clase de conocimientos que culmina en un saber proceder
con éxito en situaciones definidas. Su referente inmediato o mediato –según el nivel
académico- es la práctica productivamente
interesante y el desempeño profesional. Ante tanta claridad, ante tanta luz y tan poca
duda, la formación se ha deslumbrado, se ha
difuminado, se ha perdido de vista y ha perdido la visión. Quizá por eso sea pertinente
recordar la exhortación del Zhuang zi: "Muy
peligroso es ir trazando a los demás el camino que deben seguir. ¡Apaga esas claridades, apaga esas claridades! No vengas a estorbar mis pasos. Yo sigo veredas tortuosas.
No estorbes mis pasos" (Chuan Tzu, 1977, p.
219).
Desde nuestra perspectiva, centrar la educación en el saber y en las competencias es
una contradicción pedagógica (Herrán

Gascón, 2005b; Herrán Gascón y Álvarez,
2010). Lo que se puede considerar una educación centrada en el saber apenas se refiere a la epidermis de la educación, y la epidermis no es el organismo, como la atmósfera o la corteza de un planeta rocoso no
son el planeta. En este sentido, la educación
se ha alejado de sí misma.

el ser. De hecho, un buen aspecto (por ejemplo, de un edificio, de un vehículo o de una
persona) puede encubrir un mal estado o
una mala salud. Esto es, un poco, lo que le
sucede a nuestra educación y a las ciencias
que la estudian. Con sus premisas no pueden hacer otra cosa. Están autolimitadas,
porque están condicionadas.

Como la Pedagogía -o las ciencias con las
que concomita- sólo se ocupa de lo exterior
y lo existencial -que son necesarios para la
vida, pero no son suficientes-, nuestra educación no conduce a ninguna clase de evolución con base en lo esencial. Si todo va
bien, se transfiere a la sobrevivencia, al desarrollo o al progreso, dependiendo de los
contextos. La atención epistemológica (relativa a los fundamentos y a los métodos de la
ciencia) está volcada hacia afuera, hacia la
periferia y la práctica. Pero el aspecto no es

-----------1-Herrán Gascón, A. de la. "Fundamentos para una Pedagogía
del Saber y del No Saber" de la, São Paulo: Edições Hipótese,
2018
Acceso al libro:
https://drive.google.com/file/d/1dprFjWeqkKkOMSAxCCZpe_UqU-64UnQ/view
2-Agustín de la Herrán Gascón. Pedagogo. Profesor titular de
universidad. Universidad Autónoma de Madrid. Web:
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Pedagogia de la Finitud1
Una mirada filosòfica sobre la finitud en educació a través de l’obra de M. Heidegger “Ésser i Temps”

Hector Sequi2
TEMÀTICA I JUSTIFICACIÓ
Fa pocs dies rebíem la notícia sobre la mort
de David Goodall, un reconegut botànic de
104 anys que va rebre una injecció letal en
el marc d’un suïcidi assistit a Suïssa. Goodall
havia determinat que el moment de la seva
mort havia arribat i defensava que el que
era trist no era la seva decisió sinó que li impedissin portar-la a terme. Aquesta és la raó
per la qual va haver de viatjar a Suïssa des
de la seva Austràlia natal buscant poder
complir la seva voluntat.
El cas de Goodall mostra com la mort i la
relació de l’ésser humà envers aquesta continua sent motiu de controvèrsia i genera un
debat que va més enllà de fronteres, temps i
cultures. Aquesta universalitat fa que l’estudi
de la mort com “la possibilitat més pròpia,
irrespectiva, certa i com a tal indeterminada,
i insuperable” (Heidegger, 2016, p.267) i la
finitud -entesa com la consciència de “viure
sempre en comiat”- (Mèlich, 2011, p.16), esdevingui un contingut imprescindible a tota
pedagogia que tingui o vulgui tenir en
compte les particularitats existencials del
ser-educand per tal de propiciar el seu desenvolupament en la seva totalitat. Efectivament, parlem d’un tema que travessa de
manera radical, perenne i transversal totes
les realitats educatives, i tot i això, no està
present a cap currículum i el seu tractament
està vist com a un tema negatiu i de mal
gust (Pedrero García y Olivencia, 2011).
Sembla que hi ha una mena de tabú al voltant de la consideració de la mort en espais
educatius tot i que com afirma Fullat (1982,
p.231): “educar consisteix a donar a conèixer
a l’home, a cada home. No tots som pintors,
físics o polítics; tots en canvi, som mortals. La
mort no la podem delegar. Aquí radica la
nostra fonamental singularitat. No pot desaprofitar-se en educació”.
LA RECERCA I EL POSICIONAMENT
L’inici de la recerca pretenia pensar la mort i
la finitud a l’educació i tenia com objectiu
determinar els punts fonamentals per una
pedagogia que tingués en compte a l’alumne com a ésser finit. A través de l’obra del
filòsof Martin Heidegger Ésser i Temps i la
seva cèlebre analítica existencial es va explorar la mort com a fenomen estructural de
l’ésser humà o Dasein3. Tanmateix, es va
analitzar l’actual entorn sociocultural com a
marc en el qual es delimiten i cobren sentit
les relacions entre mort, finitud i educació.

Pel que fa a la perspectiva es va optar
–necessàriament- per la filosofia de l’educació. Com afirma Nomen (2016, p.35) “no totes les preguntes són iguals. Hi han perquès
causals, com per què plou, i altres existencials, com per què ens hem de morir. El primer el contesta la ciència; el segon, l’explora
la filosofia”. En aquest sentit, entenem la filosofia de l’educació com a saber crític-reflexiu
que s’encarrega de pensar la teleologia educativa; les finalitats i fonamentacions de l’acte educatiu. Aquest punt és especialment important en l’actual context de súper-tecnificació on sembla que la pedagogia ha oblidat
les seves arrels filosòfiques i s’ha entregat a
la legitimació que propicia el trinomi eficàcia,
eficiència i efectivitat. Una ideologia gràcies
a la qual la tècnica assoleix la consideració
de fi en si mateix (Reboul, 2007). Ara bé, no
podem oblidar que les finalitats i els valors
vinculats són la condició de possibilitat de
qualsevol acte educatiu però la seva dilucidació és terreny erm per la tecnologia de
l’educació, com afirma Reboul (2007, p.281);
“la ciència té per objecte explicar fets, no determinar finalitats. Aquesta ignora els judicis
de valor”.
LECTURA PEDAGÒGICA D’ÉSSER I TEMPS
L’analítica existencial del filòsof alemany ens
revela l’existència de l’ésser humà com a
possibilitats en constant fluir entre les dimensions del passat i el futur en mig d’un
present en caiguda cap a l’anonimat que
comparteix amb d’altres éssers existents com
ell en mig de les seves ocupacions. El
Dasein, dirà, és pura possibilitat i per tant es
té a si mateix com a una qüestió a resoldre:
“l’essència d’aquest ens consisteix en el seu
haver-de-ser” (Heidegger, 2016, p.63). Vivim
en projecte cap al futur però a l’hora ens
veiem condicionats per la disposició afectiva
que ens provoca el passat i tot això dintre de
l’actualitat del present o el que Heidegger
anomena “Das Man” o existència inautèntica; el conjunt d’idees, pensaments, discursos
propis del “sentit comú” o normalitat acceptada de cada època que conformen un magma de llenguatge buit que aliena al Dasein i
el sumeixen en un estat de fugida de la seva
responsabilitat envers si mateix i la seva capacitat de projectar-se en el futur de manera
autèntica. Serà a través de l’angoixa -com a
disposició afectiva que revela al Dasein “el
seu ser lliure per la llibertat d’escollir-se i
prendre’s a si mateix entre les mans”(Heidegger, 2016, p.203) i l’acceptació de la
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pròpia mort -com a possibilitat insuperable
en la qual està en joc el seu propi ésser- que
l’ésser humà pot comprendre’s de manera
“íntegra, plena, total i per tant pròpia”
(Adrián Escudero, 2016b, p.15) en llaures a
ser responsable de la seva pròpia existència
autèntica.
Com podem observar en aquest brevíssim
resum, la lectura en clau pedagògica de
l’obra Ésser i Temps ens dóna claus i
direccions que ajuden a donar resposta al “a
qui eduquem?”, al “per a què eduquem?”, i
fins i tot pistes sobre el “com educar” tenint
en compte a l’ésser humà com a ens existencial. En resum, l’educand és un ésser temporal l’essència del qual roman en les decisions que du a terme en quant a si mateix.
Aquest, ha de lluitar per tal de superar l’anonimat alienant en què es troba regularment
a causa de les normes, idees i tendències
que regeixen el seu espai-temps concret i la
manera de fer-ho és “sentint” les seves disposicions afectives i mirant de cara a la seva
pròpia mort com la possibilitat més pròpia i
insuperable. El resultat de l’anterior seria una
persona resolta –en el sentit heideggerià-,
que és capaç de fer-se responsable de la seva existència i desenvolupar-la de manera
autèntica, única.
POSTMODERNITAT EDUCATIVA COM A MARC
PER A UNA PEDAGOGIA DE LA FINITUD
Ens trobem en mig del temps de l’anomenada postmodernitat, un temps que el filòsof
Lyotard (2000, p.10) va definir a través de “la
incredulitat envers els metarelats” amb els
quals s’havien justificat els grans projectes
que suposadament havien de conduir la humanitat cap a l’emancipació, el fi de la pobresa, la societat sense classes o la salvació.
Amb aquesta afirmació passem d’una modernitat sòlida a una de líquida, tenint com a
reflex d’això a l’educació, el canvi de la pregunta sobre l’interès envers el saber, tot
passant del “és això veritat?, al “es pot vendre?” (Bauman, 2004; Lyotard, 2000).
Segons Laudo (2011), tot això sembla portar
un nou període pedagògic que l’autor defineix pel seu caràcter relatiu, postfundacionalista i sempre en estat de dubte. En el nucli
de tot això trobem la idea que “res del que
es pugui conèixer pot tenir rang d’absolut o
d’universalització racionalment admissible”
(Laudo, 2011, p.50) i per tant la normativitat
pedagògica vindrà de la relació o relativitat
entre allò dit i el marc espai-temporal en
què es diu. En última instància, es trenca
amb les fonamentacions metafísiques que
justificaven als docents a “tallar la personalitat dels seus alumnes, com l’escultor talla el
marbre, per donar-li forma que, en tots els
temps s’estimava que deuria de ser justa,
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bella i bona i, per aquestes mateixes raons,
virtuosa i noble” (Bauman, 2007, p.32) i pivotem cap a una pluralitat de sentits i particularitats de la individualitat.
CONCLUSIONS AL VOLTANT D’UNA
PEDAGOGIA DE LA FINITUD
Si l’actual entorn gira cap a la necessitat
d’una individualització de l’alumne en base
a la pluralitat de sentits que cadascú descobreix i atorga a la seva existència, aleshores,
una pedagogia de la finitud que parteixi de
la caracterització existencial del discent cobra una rellevància capital. A través de la
lectura de l’obra de M. Heidegger, Ésser i
Temps, podem dilucidar la forma i finalitat
d’aquesta pedagogia, que necessàriament
haurà de tenir en compte les característiques
existencials mostrades, l’autenticitat, el
temps i la mort per tal d’ajudar a l’alumne a
fer-se càrrec de si mateix tot desvetllant les
narratives que des de l’entorn el sumeixen
en una existència inautèntica.
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Innovacions metodològiques en el
programa de pacients simulats instructors
del grau de medicina1
Marta Díaz Francesch2
LA SIMULACIÓ COM A EINA
D’APRENENTATGE
La comunicació és el motor que permet el
funcionament i el progrés de la societat humana. Habitualment, les persones tendim a
pensar que la capacitat de comunicar-se eficaçment és innata de l’ésser humà, la qual
cosa és un pensament erroni. Les habilitats
comunicatives es poden ensenyar i aprendre; per tant, la comunicació efectiva es considera una habilitat que s’adquireix al llarg
de la vida i es millora si es treballa.
En els darrers 20 anys, s’ha expandit progressivament en tot el món l’ús de la simulació en l’educació mèdica a fi de millorar la
formació dels professionals de la salut. La
principal finalitat d’aquesta eina pedagògica
és reduir i/o evitar els errors mèdics i conseqüentment augmentar la seguretat i la satisfacció dels pacients quan es troben en entorns sanitaris.

La simulació mèdica és una eina d’aprenentatge amb la qual s’afavoreix l’adquisició de
certes habilitats i competències clíniques bàsiques imprescindibles en la professió (Palés
i Gomar, 2011). Aquesta eina té per objecte
situar a un estudiant en un context que imiti
algun aspecte de la realitat i d’aquesta manera propiciar que s’enfronti a problemes i/o
situacions similars a les que es pugui trobar
durant les seves pràctiques clíniques i més
endavant, a la seva vida professional. Els
conceptes bàsics de la simulació són: l’observació del món real, la seva representació
física o simbòlica posterior, l’acció sobre dita
representació i finalment els efectes de
l’acció sobre l’aprenentatge (Dávila, 2014).
La simulació mèdica dona especial importància a reduir l’escletxa pedagògica produïda entre el pas de ser merament un observador a ser el responsable de la cura del
pacient. Les corbes d’aprenentatge basades
en la simulació són millors que les corbes
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-----------1-Article del Treball de Fi de Grau de Pedagogia d’Hector
Sequi, guardonat pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya com
a millor TFG de Pedagogia del curs 2016-2017 de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el 01/03/2018.
2-Graduat en Pedagogia per la UAB. Col·legiat núm. 1994.
3-Aquest terme, en l’obra de Heidegger, vindria a significar
“ser-hi” i tot i que el seu autor ho va rebutjar, l’apropiació
posterior de la seva obra ha acabat acceptant aquest concepte
com a sinònim d’ésser humà.

basades en l’entrenament clàssic (Vázquez i
Guillamet, 2009).
ALGUNS DELS AVANTATGES DE LA
SIMULACIÓ
-S’ha demostrat que l’ús de les simulacions
redueix el temps necessari per adquirir les
habilitats en qüestió arran de la possibilitat
de repetir l’entrenament tantes vegades com
siguin necessàries.
-“Les habilitats adquirides són fàcilment
transferibles a la realitat”.
-“Augmenta la seguretat en els pacients ja
que disminueix errors mèdics provocats per
la falta d’experiència clínica o la manca de
coordinació entre l’equip de professionals”
(Vázquez i Guillamet, 2009).
AUTOAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES NO
TÈCNIQUES
El mètode d’autoavaluació té per objectiu
fomentar l’anàlisi personal, és a dir, potenciar la capacitat de raonament crític d’una
persona sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Per això, cal començar a pensar
que l’avaluació no ha de ser un instrument
de poder dominat pel docent en qüestió,
sinó que ha de ser capaç d’incloure totes les
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cala de valor és del 1 al 5, l’avaluació general va tenir una lectura molt positiva.
Quant a l’enquesta de satisfacció, la valoració mitjana global va ser entre satisfactòria
i excel·lent. Respecte l’instrument d’autoavaluació, la majoria d’estudiants el vam valorar com a satisfactori, i la presa de consciència sobre les mancances i fortaleses mitjançant l’autoavaluació entre satisfactori i
excel·lent.
DISCUSSIÓ
El fet que mitjançant una gravació els alumnes es veiessin i s’analitzessin desenvolupant
una entrevista clínica resultava ser un exercici molt interessant i profitós per la seva
instrucció acadèmica i professional.
parts implicades promovent altres tipus
d’avaluació vàlids com: l’autoavaluació.
Experts com Boud (1995) fan referència a la
importància de l’autoavaluació com a eina
que fomenta la presa de consciència dels
errors i els encerts d’un mateix, tot incentivant la reflexió crítica personal.
OBJECTIU D’ESTUDI
L’estudi té per objectiu analitzar l’efectivitat
d’una activitat d’autoavaluació de les habilitats comunicatives en la docència universitària i alhora investigar la correlació entre
l’autoavaluació del propi alumne amb
l’avaluació del pacient simulat instructor.
METODOLOGIA
Fa 20 anys que la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut de la URV va incorporar
l’activitat amb pacients simulats per donar a
tots els alumnes l’oportunitat de participar
en un aprenentatge vivencial lligat a la
realitat.
Recentment, amb el neixament el Centre de
Forma-ció i Innovació en Simulació – “Josep
Maria Martínez Carretero”, que vetlla per la
transferència del coneixement basat en la
simulació com a eina d'aprenentatge. ES dona un pas més cap el progrés pedagògic i al
curs 2016-2017, s'introdueix l’autoavaluació
mitjançant el visionat de cada alumne sobre
la seva entrevista clínica.
El paradigma de la investigació és qualitatiudescriptiu.
La formació es va portar a terme amb quasi
bé una quarantena d’alumnes de 4t de Medicina.

DISSENY DE L’ESTUDI
El seminari d’habilitats comunicatives realitzat durava dues hores i el nombre d’assistència màxima va ser de 20 alumnes per
sessió.
L’objectiu principal d’aquest seminari va ser
introduir en la docència universitària l’autoavaluació com un element del procés d’aprenentatge de les habilitats comunicatives.
L’activitat d’autoavaluació consistia en què
cada alumne/a autoavaluava les seves habilitats comunicatives a través de la visualització de l’entrevista clínica que realitzada per
ell/a mateix amb un pacient simulat. El
material necessari per l’activitat fou: l’accés
al vídeo via Moodle i el Qüestionari d’Autoavaluació d’Habilitats Comunicatives (adaptació del qüestionari validat MAPE23) el qual
contemplava les següents habilitats: cordialitat, escolta activa, empatia, contacte, assertivitat i comiat.
RESULTATS
El resultat va posar de manifest que existia
una correlació positiva i estadísticament significativa entre l’autoavaluació de l’estudiant
i l’avaluació del pacient simulat en les habilitats comunicatives d’Assertivitat (p=0,034) i
de Comiat (p=0,019).

Segons la visió dels experts, generalment els
alumnes han de continuar treballant les
habilitats comunicatives per tal d’augmentar
les seves destreses. Així doncs, el treball
mitjançant el programa de Pacients Simulats
Instructors és idoni perquè això esdevingui
una realitat.
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D’altra banda, es va detectar que l’escolta
activa estava millor valorada pels estudiants
que pel pacient simulat (38,2% vs 11,8%)
mentre que l’empatia estava millor valorada
pel pacient simulat que pels estudiants
(32,4% vs 8,8%).
La moda i la mitjana de les valoracions
globals de les habilitats comunicatives tant
pels estudiants com pel pacient simulat van
coincidir en un 4. Tenint en compte que l’es-
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REIVINDICAR LA NATURALITAT
DES DE LA SENZILLESA1
Eila Prats Brugat2
Fa unes setmanes, després d’un fet familiar
tràgic d’aquells que et deixen tan vulnerable,
indefens i amb les emocions i els sentiments
a flor de pell, reflexionava sobre el món on
vivim. Entre molts dubtes i preguntes, però
sense arribar a trobar massa respostes, vaig
adonar-me que les qüestions més naturals,
quotidianes, les més imperceptibles però
que alhora són les que més ens afecten, que
són les que al cap i a la fi ens fan més
humanes, han tendit a convertir-se en tabús:
la mort, les emocions amb la seva corresponent expressió, la diversitat entre persones,
la sexualitat... i molts altres exemples que
tots compartim i vivim. La naturalitat està
infravalorada i jo no entenc perquè. I casualment (o no) el meu treball de final de grau
anava per aquest camí.
“Sense barreres. L’educació afectiva i sexual
als centres d’educació especial de les comarques gironines” pretenia, en primera instància i des de la meva humil posició d’estudiant de pedagogia que redacta un treball
de final de grau, posar al damunt de la taula
la sexualitat com a característica humana,
natural i bàsica de les persones per intentar
contribuir en el trencament del tabú que
l’envolta. I, en segona instància, reivindicar
amb aquesta mateixa naturalitat, que les
persones amb diversitat funcional tenen
sexualitat i és la mateixa que la resta de
persones, encara que expressada o viscuda
de manera diferent. Pot semblar una concepció òbvia però no ho és tant, ja que el
debat sobre el seu dret a viure i experimentar la sexualitat és molt vigent i hi ha molta
argumentació en contra, posant en detri-

ment així la inclusió social real i d’abast
ampli. Aquest contrast es reflecteix en el
món educatiu amb la manca de presència
de l’educació afectiva i sexual en el currículum educatiu ordinari, i especialment, en el
dels centres d’educació especial.
Així doncs, ens vam plantejar fer una anàlisi
de la literatura i la teoria al voltant de la
sexualitat i totes les seves dimensions, el
concepte de diversitat funcional i les seves
característiques i concepcions socials, l’educació afectiva i sexual i les implicacions que
aquesta té en el currículum escolar actual,
tant de les escoles ordinàries com dels centres d’educació especial. A partir de tota
aquesta informació, i en consonància amb
els objectius i les hipòtesis de la recerca,
vam elaborar un model d’entrevista per
passar als diferents centres d’educació especial de la província de Girona, i poder
descobrir i analitzar com es treballa aquesta
qüestió en els diferents contextos. Posteriorment, i per acabar es van extreure les conclusions pertinents per tancar la investigació
havent diagnosticat l’escenari de l’entorn
gironí.
Malauradament, va quedar en el tinter la
possibilitat de continuar aquesta investigació
en dues línies diferenciades: per una banda,
realitzar l’observació o la revisió necessàries
per comprovar si les respostes de les entrevistes mostraven la realitat quotidiana i vertadera dels centres d’educació especial i, per
altra banda, crear un recurs pedagògic que
contribuís a millorar la situació diagnosticada. El principal inconvenient d’aquesta recer-
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ca va ser la manca de participació per part
dels centres d’educació especial de la província, ja que n’hi ha un total de nou i els
únics que van acabar conformant la mostra
productora de dades responent les preguntes de l’entrevista van ser tres. Aquest fet va
posar de manifest el tabú al voltant de la
sexualitat que esmentàvem anteriorment,
que encara es fa més palès quan es tracta
d’aquesta dimensió de les persones amb
diversitat funcional.
Els tres centres analitzats tenen trets semblants, ja que són públics, atenen alumnes
amb diferents capacitats a nivell intel·lectual
i treballen amb metodologies i pedagogies
similars, però tot i això, el tractament de
l’educació afectiva i sexual és diferent. La
primera escola analitzada, treballa aquests
continguts de manera explícita com un element més del currículum, amb un projecte
concret format per activitats i altres recursos
adaptats a les necessitats del grup d’alumnes a qui va dirigit. Pel que fa al segon
centre, es treballa de manera explícita però
transversal i espontàniament amb diverses
tipologies d’activitats segons la situació i
l’alumne en qüestió. En ambdós casos, es
parteix del treball de l’afectivitat per anar
assolint progressivament continguts de caire
més sexual, especialment relacionats amb la
sexualitat saludable. En canvi, al tercer centre
analitzat, la treballen implícitament creant un
clima escolar que permeti l’aparició de qualsevol conducta afectiva i sexual, en el moment i de la manera que cada alumne necessiti, per tal de respectar-les, donant la
importància adequada i oferint el lloc idoni
per ser manifestades, generant així una visió
positiva i no repressiva de la dimensió
sexual de cada infant i jove.
Com veiem només en aquests tres exemples,
l’educació sexual es pot abordar des de
diverses perspectives i metodologies, elecció
que té molt a veure amb el concepte de
sexualitat que es tingui a nivell de professionals però també a nivell social. És per
aquest motiu, que em sembla essencial que
qualsevol transformació que s’hagi de portar
a terme a les escoles o a la resta d’espais
educatius s’iniciï amb la formació docent o
de professionals en general, per tal de treballar per generar un canvi en la seva mentalitat i conseqüentment en la manera de tractar aquesta temàtica, per generar una repercussió real en l’apoderament del col·lectiu en
qüestió. Per tant, en el cas de l’educació
sexual potser primer caldria formar els docents i plantejar quin tipus de sexualitat ens
agradaria que transmetessin als infants i joves, amb o sense diversitat funcional, que
atenen, donant-los recursos i aportant seguretat a la gran tasca que duen a terme.
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Penso que és en aquest precís instant on la
pedagogia i els pedagogs i pedagogues tenim una gran rellevància per donar aquest
suport tan necessari i, segons la meva opinió, el que hauríem d’intentar divulgar és
una sexualitat respectuosa amb un mateix i
amb els altres, lliure de qualsevol tabú o repressió, que no ruboritzi als qui la viuen o la
senten, que sigui oberta i inclusiva amb tothom, que sigui natural i no mitificada, que
sigui una font de benestar, plaer i desig i no
només una acció amb finalitat reproductiva
com s’ha entès tradicionalment, i que s’a-

llunyi del masclisme i de l’hetero-normativitat imposada. I sobretot, que parteixi de
l’afectivitat tal i com plantegen els centres
analitzats en la investigació.

cadascú a la seva manera, amb o sense
diversitat funcional, i podrem, per fi, treballar
per la inclusió social real des del que ens
uneix i ens fa iguals: la condició de persones.

Aquesta afectivitat de la qual es parla al llarg
de tota la recerca està formada per les qüestions més simples, les més humanes: les
emocions, l’autoestima, la consciència corporal, el consentiment, etc. Potenciant des de
la pedagogia aquest conjunt d’aspectes, que
és la màxima senzillesa humana, podrem
reivindicar la naturalitat de ser com som,
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Quan la por és contada: anàlisi
pedagògica de la percepció de la por
als contes i rondalles1
Sílvia Aparicio Garcia2
Il·lustració de Levi Pinfold del conte El gos
Negre (2014) que parla sobre la por

Una rondalla sempre és un moment molt íntim entre persones i n’enforteix els llaços, les
fa gaudir, divertir-se, emocionar-se, respectar-se. És un espai i un temps on el que es
transmet a través de les paraules, el to, el
clima i el tempo, adquireix la forma de les
emocions en l’estat més pur, de manera que
la persona que té el plaer d’escoltar-la es
veu immersa en un vaivé de sensacions altament palpables, tal com si tot allò que percep fos tan real com la vida mateixa. Entre
aquest impàs de mons, el real i l’imaginari,
hi romanen les rondalles, patrimoni inqüestionable de tots els éssers humans. D’aquí ve
la voluntat expressa de cercar mitjançant el
TFG, el vincle que implica la universalitat
d’aquestes històries amb una de les emocions més primàries que es coneixen: la por.
Aleshores, què passa si s’empra el contingut
que amaguen els contes populars que integren aquest sentiment? De què pot servir la
sinèrgia que es pot trobar en un tipus de
recurs com aquest? “[...] la por, també ha

creat relats, breus com un eslògan sota la
forma del refrany, o llargs com una rondalla. El relat serveix per exorcitzar la por, per
fer-la més mengívola” (Bassa, 2003, p.26).
Por i rondalles. Aquesta casuística, lluny de
ser atzarosa, es pot convertir en una aliada
educativa rellevant. El resultat de la recerca
esdevingué un cabal de coneixement que
podria arribar a explicar l’avantatjós succés
que es presta si es troben ambdós elements.
Des que els contes populars tenen raó de
ser, més encara si hom es basa en el context
històric que originàriament els mena, el concepte por ha esdevingut coprotagonista omnipresent d’infinitat de contarelles. Ho ha fet
a través de diverses maneres, formes, perspectives i intencions. El cas és que aquest fenomen social ha acompanyat tots els relats
transmesos de forma oral o escrita per tal de
manifestar-se i fer-se visible. Precisament la
manera en com s’ha volgut transmetre, sobretot en els darrers temps, ha sigut un tema
que ha abastit moltes converses i també
controvèrsies. Actualment, a l’hora de ser difosa, la literatura popular es veu immersa en
un vaivé de tendències, sobretot quan es vol
fer de forma escrita. Això sovint remet a una
intencionalitat reduccionista i ideològica palpable en moltes de les adaptacions recents
dels clàssics més universals. Aquestes versions arranjades són altament qüestionades
des de diferents punts de vista educatius,
pedagògics i filològics, entre d’altres, ja que
es perceben i digereixen de maneres distintes: “Són una traïció a l’original. Edulcorades,
simplificades, amb massa intervencions que
allunyen el lector d’un desig posterior de tornar a l’obra original” (Lluch, 2011, p.88). Avui
dia, és palpable la proposta alternativa que
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es dóna encaminada a fer adaptacions de
caire més reduccionista, sempre i quan el
motiu correspongui al voler facilitar la comprensió al públic a qui van adreçades. Sigui
com sigui, el que esdevé inqüestionable és
el fet que la literatura popular és un material
universal de valor incalculable a través del
qual han bategat paraules i vivències pròpies de totes aquelles persones que han
configurat la història de la humanitat. Pel
que fa a la por que viu en aquestes històries,
es pot dir que es manifesta de moltes
maneres. Si se centra l’atenció en l’espai i el
temps on acostuma a aparèixer, s’hi troben
múltiples contextos que sempre es repeteixen: un bosc tenebrós, una casa aïllada,
una cova amagada, un castell encantat, etc.
Els personatges poden ser ogres, bruixes,
llops o éssers amb diverses connotacions
malignes. Les il·lustracions que les acompanyen solen ser un reflex inqüestionable
del tipus de por que el llibre o la història
pretén despendre.
A l’inici del TFG s’establia com a objectiu
principal l’elaboració d’una anàlisi pedagògica aproximativa sobre la percepció i existència de la por en la rondalla. Aquesta idea
anava acompanyada de diversos objectius
específics que aprofundien sobre elements
vinculants al rigor i coneixement, atenent a
altres qüestions imprescindibles que volien
dotar de sentit a tot allò en el que era necessari basar-se i fonamentar-se. En el procés d’elaboració del treball es va tractar la
temàtica estudiada mitjançant quatre entrevistes a persones relacionades amb diferents
àmbits d’expertesa, com el literari, psicològic,
mèdic i psicopedagògic. En relació aquest
darrer és destacable el cas del professor
Lluís Folch que, per la seva trajectòria, esdevingué un pont vinculant entre ells. Alhora,
es va comptar amb la col·laboració de persones pertinents a etapes vitals i contextos
diferents. Per donar gruix, l’observació i la
intervenció pedagògica fetes mitjançant un
taller educatiu que relacionava l’emoció de
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la por i els contes populars, esdevingueren
factors clau que van possibilitar l’elaboració
d’uns resultats i conclusions interessants.
Tot plegat, recollia la constatació dels potencials beneficis que es plantejaven i que podien ser d’utilitat mitjançant la propugnació
de la proposta d’aportació pedagògica. Precisament, en sintonia a la labor prèvia que
deriva del psicopedagog Lluís Folch, especialitzat en l’anàlisi d’aquest gènere oral, es vinculava part de la fonamentació que influïa
en la recerca i els seus propòsits. Sense anar
més lluny, l’autor afirma que mitjançant la
rondalla es poden “[...]contemplar una gran
varietat d’escenaris on s’hi presenten drames
que ens mostren el món dels infants, que
ens informen de les seves pors i de les seves
il·lusions, dels seus èxits i dels seus fracassos
(...). D’aquesta manera, més enllà de les seves funcions literària, lúdica i social, els contes podran ser utilitzats també com a eina
de coneixement, i per tant com a eina
diagnòstica, pedagògica i terapèutica” (Folch,
2004, p.4).
Així doncs, mitjançant la investigació, els
principals resultats conduïren a unes conclusions que giraven entorn diversos elements.
D’entrada, afirmaven que la percepció de la
por és variable en funció de diversos factors
influents, determinats per l’edat del subjecte,
el context històric que l’acompanya o el bagatge educatiu amb el que compta, entre
d’altres. En aquesta línia, i seguint amb
l’anàlisi perceptiva realitzada, es recollia que
l’evolució i existència de la por dins la literatura va d’acord amb el context històric, social
i polític que l’acompanyen. Aquest fet està
estretament lligat amb el present contextual

en el qual s’envolten les persones, ja que
condiciona la forma en com es perceben tots
els elements vitals, els quals inevitablement
també varien en els contes. Així és com
també s’arribà a la conclusió que els
paràmetres actuals han variat aspectes que
havien estat en el punt més àlgid representatiu de la por en els contes. El que abans
era una amenaça, com el llop, avui dia no
resulta ser un element que impliqui necessàriament la por. Un altre punt important
a destacar en la fase concloent del treball és
que el context actual de sobreprotecció de la
infància pot esdevenir contraproduent per al
desenvolupament i autonomia personals.
Aquesta inclinació reservista pot anul·lar
algunes de les funcions que acompanyen i
es poden trobar a la rondalla. És així com de
manera inconscient o no voluntària s’esfumen oportunitats d’aprenentatge que es
presten de forma implícita en les històries.
Les rondalles contenen elements educatius
que fomenten la bona gestió de la por i el
desenvolupament de les persones. A diferència d’altres contextos anteriors, actualment es manté cert caire d’auto-censura
generada per una voluntat pròpia i condicionada, en certa manera, per l’era mercantilista, la influència dels mitjans de comunicació,
la indústria cinematogràfica i les noves les
noves tendències educatives. Segons la visió
dels professionals entorn l’efecte d’aquesta
mutació vigent, entenem la situació dels personatges i elements de por dins els contes i
rondalles actuals en un context proper a
tendències, modes, o pretensions
molt
allunyats del seu sentit original.
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Ja per acabar i seguint el propòsit d’esmentar les principals aportacions recollides durant el marc del treball, es fa destacable la
recomanació de l’ús de la rondalla com a
recurs educatiu per gestionar la por. Per tal
de fer-ho d’una forma que sumi esforços per
a fer madurar l’emoció de forma encertada,
cal tenir en compte el recurs que gesta en
els contes populars. Per això cal entendre bé
la forma que embolica el context actual i
mirar de rescatar l’esperit més pur que rau
en les històries orals. La manera progressiva
en què la literatura s’ha situat dins del
sistema educatiu s’ha anat consolidant amb
el pas del temps, i amb ella també ha
augmentat la tergiversació de l’essència que
caracteritzava les versions anteriors, on l’element de la por es feia palès de manera
implícita. La intenció de donar-li certes connotacions negatives ha estat lligada a molts
factors i ha comportat una no integració
adient de l’emoció, amb la conseqüent manca de destresa en la gestió de la seva utilitat.
És per això que es fa latent la idea de reconfigurar sistemes pedagògics que enalteixin i facin visible la necessitat d’una incidència educativa que pot ser derivada per
recursos culturals i literaris que tracten de
forma irrevocable aquest sentiment. Les rondalles són un mitjà de comunicació educatiu
i cultural que pot ser usat a través d’intervencions pedagògiques que fomentin una
bona gestió de la por en les persones. A favor d’aquesta pretensió proposada i després
de la recerca elaborada, el TFG manté en el
seu fil argumental que la rondalla té la capacitat d’endinsar-se en aspectes educatius
que sovint poden ser altament complexes.
Precisament molts d’ells estan plenament
relacionats amb l’educació emocional d’una
por estable.
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