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EDITORIAL
MASSA COSES PER MIRAR-NOS-HO I NO FER-HI RES
El COPEC vol demanar la participació del Col/legiatda en el procés de decisió del futur del poble Català
per afrontar la difícil situació de crisi que ens
envaeix en molts àmbits. Vol demanar el parer i el
posicionament de la manera més democràtica
possible, per tal de canviar el rumb d’escepticisme,
neutralitat i objectivitat professional fins ara emprat,
pel de projecte de país, exigència del sobirà dret a
decidir i assentament de propostes de base per a la
nova Catalunya. Tot això sense abandonar ni oblidar
la defensa legítima de la professió i llurs professionals així com la defensa ciutadana davant la mala
praxi que podríem exercir qualsevol de nosaltres en
un moment concret de la nostra vida professional.
Benvolgudes i benvolguts Col·legues,
Sabeu del cert que estem en una situació crítica a molts nivells: social, econòmica, política, cultural i de valors en general. Molts de
vosaltres segur heu pres un posicionament
proactiu i esteu embarcats en projectes de
canvi. Molts d’altres considereu que fem el
que fem no ens en sortirem d’aquesta gent i
d‘altres com ells. I un altre percentatge considereu que és millor estar com estem, que
fer experiments que no sabem on ens duran.
Com a Corporació que som, ens hem plantejat sovint com ens hauríem de posicionar.
Som professionals i per tant equidistants per
natura a qualsevol plantejament polític?
Hem de prendre una posició en concret?
Hem de respectar la pluralitat i no implicarnos en cap moviment de reflexió-acció?
Potser en col·legis d’estructures i continguts
tècnics – Arquitectes, Enginyeries, Aparelladors, Químics... no cal plantejar quelcom més
enllà del compromís seriós i rigorós de la
defensa de l’exercici professional i de la del
ciutadà usuari de béns, com ens consta fan
els nostres companys de viatge dins la
Intercol·legial. Però nosaltres estem compromesos amb la societat a més de per això que
hem esmentat, per difondre valors d’equitat,
solidaritat, justícia i molts d’altres vinculats a
l’ésser humà del present i del futur. On
l’aprenentatge, l’educació dels nostres infants, joves i adults tingui més qualitat, ens
sigui propera i compleixi el requisit d’igualtat
de condicions per a l’accés a la formació.
Sempre hem defugit i vosaltres n’heu estat
protagonistes i testimonis a l’hora, de l’oportunisme que sota l’interès de tal o qual moviment pedagògic, ens ha manifestat aquest
o l’altre partit polític, demanant-nos que pugéssim al “carro” –sobre tot en períodes preelectorals.
Això però és diferent. El que estem vivint ara,
no ho havíem experimentat mai. Hem tocat
fons, no podem empitjorar pel que fa l’eco-

nomia, les llibertats individuals i col·lectives,
les opcions de futur dels nostres joves, la
feina quotidiana, ara transformada en un
luxe, un privilegi d’aquell que pot calcular
arribar a fi de mes sense excessius deutes,
molts d’ells provocats per personatges reis
de l’especulació, l’estafa i l’oportunisme.
Som un dels Col·legis dins un ampli àmbit
social, i d’acord que ho som sobre tot, de
formadors de formadors, d’ investigadors de
l’àmbit educatiu, de docents, d’analistes de la
disfunció ensenyant-ensenyat, però també
som socials. Arrelats als problemes, il·lusions,
trajectòries i esperances dels exercents Catalans, siguin d’aquí o d’arreu. Perquè evidentment el que importa és el sentiment de
pertinença, no l’origen sinó el voler i desitjar
pertànyer a una societat, a una cultura, a una
forma de viure i gaudir o de sobre-viure i
patir segons sigui la situació. De sentir el
país com a teu i de voler decidir sobre el
millor per a cadascú.
En aquest punt estem com a COPEC. Ens
volem pronunciar activament molt més enllà
del què ja ho venim fent fa anys quan una
disposició legislativa, una norma, una llei o
un decret ens posen els pèls de punta
perquè comporten pèrdues i retallades tant
del nostre present com, pitjor encara, del
futur que deixarem als nostres descendents.
I ho discutirem i rebatrem tant com puguem,
i ho plantejarem i proposarem tant com ens
permetin fer-ho o ens tinguin en compte si
som escoltats, però això que estem vivint
darrerament ens obliga a marcar un abans i
un després com a corporació professional.
La Junta de Govern després de madurar el
tema individualment, havent debatut la
qüestió Catalana en diferents Juntes i Grups
de treball, ha arribat a la conclusió que ens
hem de posicionar a favor d’aquelles persones, conciutadanes nostres, que reclamen el
dret a poder decidir lliurement sobre el seu
futur. Alguns del membres del COPEC ja són
part activa de moviments com el Parlament
Ciutadà o les diferents plataformes que han
anat apareixent en els darrers anys, perquè
penseu, que gairebé tothom ens veiem afectats en persona o de ben a prop per aquestes injustes i especuladores formes de governar i administrar els nostres béns i en definitiva les nostres vides.
Però per poder fer això d’una forma coherent, justa i que no fereixi susceptibilitats des
de la diferència, ho volem fer amb el màxim
rigor. Per això endegarem en breu una Campanya on volem recollir el vostre parer,
volem escoltar les vostres inquietuds i anhels
de cara l’esdevenidor. Amb tot el material
que recollim en un temps prudencial –d’aquí
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fins al setembre– sabrem si hem de seguir
contemporitzant el nostre posicionament
com una Corporació asèptica i neutral, limitada a l’exercici professional -què ja és molto tenim les mans lliures per posicionar-nos
proactivament de part del COPEC en la defensa del nostre interès com a País, arribant
fins on calgui, dins els respecte, la tolerància
i la no bel·ligerància tant en l’ àmbit educatiu
com el social en general.
Les nostres maneres, també seran les nostres
raons en un futur immediat. Hi ha molta
expectativa en el món per veure si el poble
Català camina i arriba a la jornada històrica
on expressarà la seva voluntat de decidir
sobre el seu futur. Hi haurà partidaris i hi
haurà detractors, com a tot arreu i així ha de
ser per respectar-ne la pluralitat, però des de
la Junta de Govern del COPEC considerem
que cal posar de la nostra part per fer-nos
escoltar com a poble, i si estem errats i no
hem de fer aquest camí, només vosaltres
teniu el dret a dir-nos-ho. A dir-nos què us
hem fallat, que no podem barrejar social i
laboral i que ens dediquem única i exclusivament a fer el que fins ara hem fet
carregats d’il·lusió i esperança: defensar i
promocionar la nostra jove professió tot
defensant el ciutadà de la mala praxi
pedagògica.
Només amb el vostre parer i amb el vostre
alè, tindrem forces suficients per defensar
aquesta covarda, vella, tan salvatge terra*
però nostra, ben nostra. País que cal empènyer-lo amunt amb sacrificis, generositat i
respecte perpetu a l’altre, pensi com pensi.
Benvolgudes, benvolguts, si anem junts hi
anirem, sinó, ens quedem on som i ja està.
Mantingueu-vos atents als vostres correus
electrònics i demés canals de comunicació
social –Twitter, Facebook...- abans de vacances i
feu-nos partícips si us plau del vostre
pensament, per les diferents vies què us
proposarem i que no us prendran gaire del
vostre preuat temps. Cal que ens dieu que
en penseu, per saber on anar i sobre tot com
anar-hi, si és el cas.
Gaudiu d’aquest 7è Eix, emporteu-vos-el al
lloc de vacances si en podeu fer, o per a les
estones d’esbarjo que disposeu. Preneu-lo a
xarrups, paladegeu el seu contingut glop a
glop, plana a plana, de veritat s’ho val, ja ho
veureu.
Ens retrobem aviat estimades i estimats
col·legues de professió.
Josep Maria Elias i Costa
President
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Perafita - Lluçanès, juny de 2013
*El caminant i el mur. Assaig de càntic en el Temple.
Salvador Espriu.
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Posicionament
d e l C o l ·le g i d e P e d a g o g s
envers la LOMCE
L’any passat quan va ser presentat l’avantprojecte de llei de reforma educativa pel actual govern de l’Estat
espanyol, el Col·legi de Pedagogs, a l’igual que la societat civil, va manifestar el seu rebuig i des de llavors fins ara
han hagut manifestacions i protestes des de tots els sectors educatius i socials. Aquest mes de maig, el Consell de
Ministres de l’Estat espanyol, fent cas omís a les veus que s’han aixecat contra l’aprovació d’una llei involucionista,
homogeneïtzadora, centralista, insolidària, i amb regust a ranci, ha aprovat la LOMCE, setena llei d’educació de la
democràcia, envaint competències que en matèria d’educació tenen les comunitats autònomes.... i un llarg
etcètera de motius pels quals aquesta nova llei d’educació s’hauria de retirar.
A continuació es publiquen dos manifestos del COPEC: "L’educació com a instrument polític", setembre 2012 i
"Punts bàsics per una escola catalana, laica i amb qualitat pedagògica", maig 2013, que deixa constància de la
posició del Col·legi de Pedagogs envers la LOMCE.
L’educació com a instrument polític1
Posicionament del Col/legi de Pedagogs de Catalunya davant l'aprovació de l'avantprojecte de Ley
orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE)
S’està tornant un costum que a cada canvi
de Gobierno, esdevingui també un canvi en la
Ley de Educación. L’avantprojecte de llei per a
la reforma educativa aprovat pel Consejo de
Ministros, aquest divendres, serà la setena
reforma educativa que es faci durant el
període democràtic.
Sembla talment que cada canvi polític vulgui
fer l’educació a la seva mida, cal pensar
doncs que s’està utilitzant el futur educatiu
dels infants, joves i adults com a un instrument polític allunyat cada cop més de concepcions pedagògiques, basades en la pedagogia activa, en anàlisis, en reflexions i en
cercar el millor escenari educatiu possible
per a proporcionar una educació d’equitat i
de qualitat. Cada cop queda més palès
l’absència dels pedagogs i pedagogues en
les reformes educatives, veritables experts
del fet educatiu.
Es presenta l’avantprojecte amb una invasió
de les competències que té Catalunya en
matèria educativa, confiem que, com diu la
Consellera Rigau, el nostre Govern sabrà defensar aquesta intromissió i que en el Congreso l'oposició no ho aprovi, tot i que cada
cop costa més saber qui és l'oposició.
Un dels arguments del Ministro Wert és que
són mesures per reduir el fracàs escolar atès
que Espanya és un dels estats que surt més
mal parat en els informes. Aquest és un argument recurrent, sense consistència ni cap
mena d’anàlisi, les reformes no es poden
basar en informes d’altres països, fent canvis
d’imatge amb la ingenuïtat que n’hi haurà
prou. Les reformes no es poden copiar, cal
tenir en compte el context social i cultural.

Basat en aquests arguments l’avantprojecte
anuncia l’activació de la revàlida, mesura
abandonada per ineficaç i per considerar
que va en contra de la igualtat d’oportunitats. Es torna a posar en marxa sense fer
prèviament cap debat, sense reflexió, sense
fonament pedagògic, i el que és més greu,
amb exàmens oficials amb criteris estàndards
espanyols.
Fa poc s’ha pogut visionar el documental “La
Educación Prohibida”2, on es parla d’una
educació uniformadora aïllada de la realitat, i
això és el que es pretén amb un currículum
estatal tancat i, a més, amb unes proves
extraordinàries sense tenir en compte el
context. Els catalans tornarem a sentir que
no sabem parlar castellà. La història es repeteix.
Un altre punt de la reforma és la segregació
de l’ESO, a partir dels 15 anys, sent la FP
Inicial de dos anys una de les dues vies a la
què s’ha de decidir el noi/a, amb l’argument
que ajudarà als joves en la inserció al mercat
de treball. Aquesta mesura el que farà serà
expulsar als adolescents del sistema educatiu abans, però no aportarà cap millora, atès
que la FP Inicial fins ara no ha resultat efectiva perquè no se l’ha dotada, amb suficiència,
de recursos específics i professionals experts,
ni d’una ràtio baixa professor/alumne, ni de
més tutors, ni de més suport pedagògic, etc...
Quant a la Formació Professional sempre se
l’ha considerada de poca rellevància, el lloc
on van el qui no vol estudiar...res més lluny
de la realitat, els i les professionals han de
ser competents i per tant han d’estudiar, per
tant la FORMACIÓ PROFESSIONAL, començant per la inicial, necessita una reforma seriosa, una reforma pedagògica, fonamentada
en les competències que ha d’assolir el/la
jove. S’ha de fer una reforma en profunditat
comptant amb els pedagogs i les pedagogues.

Un altre canvi és l’eliminació d'”Educació per
la Ciutadania” amb una permanent ingerència en continguts que ens imposen des
de fora i que intenten adoctrinar-nos en una
Constitució que fa olor de ranci, caducada i
només flexible depenent de qui ho necessiti
per mantenir l'estat de les coses.
Si realment es vol augmentar la qualitat educativa s’ha de començar per no fer reformes
cada cop que hi ha canvi de govern, s’ha de
dotar als centres de més recursos i que entre
els existents es fomenti la coordinació i el
treball en xarxa dels equips interprofessionals. S’ha d’apostar per la formació dels docents, però no només l’estàndard, sinó una
formació especialitzada i adequada a les
necessitats i diversitat educatives. S’ha de
dotar la Comunitat Educativa de reconeixement social, de suport pedagògic...
Cal més autonomia en el disseny, implementació i avaluació curricular, no pas un currículum cada cop més tancat, més centralista,
sense marge per contextualitzar continguts,
sense poder fer adaptacions curriculars per
atendre la diversitat de l’alumnat, sense tenir
capacitat per donar resposta pedagògica a
les necessitats educatives dels infants, joves i
adults -tant per dèficit com per alta capacitat- en el context micro, que és on dia a dia
els mestres i el professorat posen en joc les
estratègies pedagògiques per a proporcionar
espais d’aprenentatge, de descobriment, de
creixement personal. És en els Centres Educatius on ens juguem el futur.
Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, el
Col·legi de Pedagogs de Catalunya vol deixar
palès el seu rebuig total per aquest avantprojecte de Ley de Educación i espera que el
Govern de la Generalitat, així com de tots els
agents socials preocupats per l’esdevenir del
país, que prendrem les mesures necessàries
per oposar-nos-hi amb contundència per a
què no tiri endavant.
L’educació es va millorant a “foc lent” mai a
cops de Decrets!
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Punts bàsics per una escola catalana, laica i
amb qualitat pedagògica3
Davant l’anunci del Consell de Govern del
21/5/2013, de convocar una reunió amb la
Comunitat Educativa i les formacions polítiques, per l’aprovació del projecte de llei
d’educació pel Consell de Ministres del
17/5/2013, que posa en perill el model
d’escola catalana, el model d’immersió lingüística, i envaeix les competències que en
matèria educativa té la Generalitat, el Col·legi
de Pedagogs de Catalunya corporació de
dret públic que representa la pedagogia a
Catalunya i com a part de la societat civil, fa
arribar al Govern de la Generalitat i al
Departament d’Ensenyament, els punts
bàsics en què considera hauria de basar-se
una escola catalana, laica i amb qualitat
pedagògica.
Sobre l'educació pública i universal
•És constitutiva d’una societat democràtica,
que ha de contribuir a la justícia social, al
compromís i la responsabilitat compartida de
tota la ciutadania.
•Promou la igualtat d’oportunitats, essent la
igualtat i l’equitat un dret inherent en les
societats democràtiques.
•Fomenta i esperona el talent allà on es
trobi, facilitant la mobilitat social.
•Permet l'accés a la cultura i a la participació
comunitària, promovent el creixement de les
persones en el seu sentit més ampli d'humanitat, i la construcció d'una societat de valors.
•Ha d’estar dotada dels recursos econòmics i
humans necessaris per a l'aplicació de metodologies pedagògiques adequades per a
l’educació integral i de qualitat.
•Ha d’evitar la segregació d'alumnat per raó
de cultura, creences i/o característiques socioeconòmiques, apostant per la diversitat en
els centres educatius, que proporcioni veritables situacions d'integració i solidaritat entre
l'alumnat.
•Ha d’incorporar al pedagog/a en totes les
etapes educatives per vetllar per la qualitat
pedagògica en els processos curriculars, metodologies, unitats didàctiques, atenció a la
diversitat,...
•Amb suport pedagògic a l'equip docent,
atenció a les necessitats educatives específiques i especials de l'alumnat i promoció de
la implicació de llurs famílies en el procés
educatiu.

Sobre la immersió lingüística, com a estratègia
fins ara contrastada
•El model lingüístic català a les escoles està
reconegut arreu i gaudeix de l’acceptació
social perquè facilita l'aprenentatge de la
llengua i la socialització dels nouvinguts amb
les persones del país.
•És una llengua cooficial reconeguda i cal
respectar les competències que en matèria
d'educació té el Govern de la Generalitat, és
un model a seguir, que no discrimina la
llengua castellana.
•Enriqueix el teixit humà, cultural i
intel·lectual dels seus parlants i per extensió
dels ciutadans del món. Salvaguardar el seu
ús i aprenentatge és un signe democràtic,
d’amplitud de mires i de respecte a la
identitat i a la diferència.
•El català no discrimina en tant que la llei de
política lingüística, no s'ha arribat a aplicar
en la totalitat d’àmbits socials, com per
exemple en el cinema en català, tribunals de
justícia, els serveis d'atenció al públic... A dia
d'avui el català no està normalitzat com
hauria d'estar.
•Ni Catalunya ni els catalans han discriminat
per raó de llengua, atès que conviuen amb
cultures molts diverses i cohabiten perfectament amb el castellà, tant de l'Estat espanyol
com de Llatino-amèrica.
Sobre l'educació laica, absència de cap tipus de
religió, defensant l’educació per la ciutadania
•La Constitució de l'Estat Espanyol defineix
l'Estat com a laic, i l'Estatut defineix Catalunya com a laica, en conseqüència i per
coherència l’educació ha de ser laica.
•Una educació laica és pròpia de les democràcies, on hi ha llibertat de culte, i que
permet un procés d’ensenyament i aprenentatge en llibertat.
•L’educació ha de promoure, els valors universals de solidaritat, convivència, tolerància,
respecte. Valors comunitaris, identitaris però
coneixent i respectant les altres creences i
cultures diferents a la pròpia.
•Els objectius bàsics de l’educació són que
les persones adquireixin els recursos i habilitats, és a dir, que desenvolupin llurs competències per tal d’arribar a ser ciutadans/es
actius/ves.

van contra natura. Cal acceptar la diferència i
la seva atenció com a especificitat que permet i obliga a l’adaptació mútua. L’educació
per ser justa i democràtica ha de tenir en
compte la diferència.
•Les CCAA han de tenir la màxima competència en educació, el que comporta la mínima intervenció estatal en els currículums de
totes les etapes, alhora l'administració autonòmica ha de donar la màxima flexibilitat i
autonomia als centres educatius per tal
d’adaptar-se al context.
•És cabdal i un principi democràtic, respectar
l'autonomia de centres, per poder diversificar
el currículum segons els ritmes d'aprenentatges i necessitats de l'alumnat. El currículum
de totes les etapes s’ha d’adaptar als alumnes, no pas a l’inrevés.
•L’avaluació contínua permet comprovar el
procés i evolució de cada alumne, reforçant i
adaptant les matèries als més endarrerits o
amb més dificultats d'aprenentatge, i als més
capdavanters. Promovent i desenvolupant
les potencialitats de cada alumne, perquè
tots i totes puguin arribar al final de l'etapa
amb els procés assolit.
•Si el procés d'ensenyament-aprenentatge és
significatiu, motivador, interessant, ... l'alumne aprèn perquè s'implica en el procés, és
aquí on s'han de posar els esforços.
•Això demana ràtios més petites, co-docència
en les aules que ho precisin. Un cos docent
motivat, preparat, amb recursos i sobretot,
amb suport pedagògic. Amb una atenció especial als pares per a què col·laborin amb el
procés d'ensenyament-aprenentatge del seu
fill/filla.
Aquests punts són només la punta de l’iceberg i que precisa d’una reflexió pedagògica
i debat amb profunditat amb la societat civil
i els agents socials i educatius, que permeti
cimentar i preservar el model d’escola
catalana.
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya manifesta novament, el seu suport i col·laboració
al Govern de la Generalitat i, en especial al
Departament d’Ensenyament, en aquelles
mesures que emprengui el Govern per
preservar el model educatiu català.

Sobre l'autonomia de centres, un currículum
que respecti el procés personal i individual de
l’alumne i les avaluacions
•La uniformització i la rigidesa condicionen i

1-Junta de Govern, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, 23 de setembre de 2012
2-http://www.educacionprohibida.com/pelicula/que/, estrenat mundialment, a internet, el 13/8/2012.
3-Junta de Govern, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, 25 de maig de 2013

Activitats formatives d’especialitats pedagògiques i psicopedagògiques,
organitzades pel COPEC, o en col·laboració amb entitats públiques i/o privades.
Prioritzant les propostes formatives d’experts/te de la pedagogia i la psicopedagogia

formacio@pedagogs.cat
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¿Hacia un nuevo Estado del Bienestar?
Visiones y alternativas1
Violeta Núñez Pérez2
Doctora en Pedagogía
Colegiada 106
“De todo quedaron tres cosas:
la certeza de que estaba siempre comenzando,
la certeza de que había que seguir
y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar.
Hacer de la interrupción un camino nuevo,
hacer de la caída un paso de danza,
del miedo una escalera, del sueño un puente,
de la búsqueda un encuentro”
Fernando Pessoa
La palabra poética de Pessoa permite alojar
retos a los que hoy nos enfrentamos. Voy a
señalar brevemente algunas cuestiones centrales de este particular momento para luego
plantear algunos cursos posibles de acción,
entendidos como resistencias respecto a las
cuestiones ante señaladas.
Pasaje de la sociedad disciplinar a la sociedad
de control
Las sociedades disciplinares (nominación
que establece M. Foucault) fueron, en cierto
sentido, una respuesta a la necesidad de
mantener el llamado ejército industrial de
reserva. Es decir, una mano de obra capaz de
pasar del empleo al desempleo y viceversa,
sin crear problemas o conflictos sociopolíticos de gran alcance. De allí que fuera posible la negociación entre capital y fuerza de
trabajo y el establecimiento de ciertas garantías, por parte del capital, que se formularon
en términos de derechos sociales. Ello posibilitó sostener una mano de obra en paro
coyuntural (a través de los seguros de desempleo) y mantener ciertos estándares de
vida por la redistribución de riqueza que
supusieron las prestaciones sanitarias, sociales y educativas. Este Estado social de derecho es el que se denominó estado del bienestar: el Welfare State.
Ahora bien, el pasaje del capitalismo industrial al financiero, supuso el quiebre de esas
negociaciones. El carácter global, desterritorializado del capital hace que se desentienda de las negociaciones locales, dado que su
ganancia ya no está atada a mantener una
mano de obra estabilizada, ni siquiera una
mano de obra. El paro gira de coyuntural a
estructural y el tema es ahora cómo hacer
con las poblaciones pauperizadas y precarizadas que -se calcula, ya no serán ni productoras ni consumidoras.

tando aquellos derechos instituidos a fuerza
de luchas y negociaciones. Aparece entonces
el problema que hoy se llama de “gobernanza” ante esas poblaciones precarizadas. Hay
un discurso emergente, hoy ya plenamente
en funcionamiento y muy eficaz a estos
fines: el discurso gerencial.
Dice G. Deleuze3:
“Se puede apreciar sin dificultad […] los problemas
de los salarios: la fábrica era un cuerpo cuyas
fuerzas interiores debían alcanzar un punto de
equilibrio, lo más alto posible para la producción, lo
más bajo posible para los salarios; en una sociedad
de control, la fábrica es sustituida por la empresa, y
la empresa es un alma, es etérea. Es cierto que ya la
fábrica utilizaba el sistema de las primas y los
incentivos, pero la empresa se esfuerza con mayor
profundidad para imponer una modulación de cada
salario, en estados siempre meta-estables que
admiten confrontaciones, concursos y premios extremadamente cómicos. El éxito de los concursos
televisivos más estúpidos se debe a que expresan
adecuadamente la situación de las empresas. La
fábrica hacía de los individuos un cuerpo […] La
empresa, en cambio, instituye entre los individuos
una rivalidad interminable […] como una
motivación excelente que contrapone unos
individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos
[…] El principio modulador de que los salarios deben
corresponderse con los méritos tienta incluso a la
enseñanza pública: de hecho, igual que la empresa,
toma el relevo de la fábrica, la formación
permanente tiende a sustituir a la escuela, y el
control continuo tiende a sustituir al examen. Lo que
es el medio más seguro para poner la escuela en
manos de la empresa.
El viejo discurso higienista que permitió el
control social en los albores salvajes del
capitalismo industrial (hacia fines del siglo
XIX), se reformula hoy (en la era de la
globalización y las TIC), en términos del discurso neo gestor. Su utilidad estriba en que
opera categorizando poblaciones y permite
ejercer un control eficaz. Para ello, considera
a los “antiguos” profesionales (de la sanidad,
de la educación, del trabajo social,...) como
simples operadores de protocolos. Ya no se
trata de ofrecer dispositivos que vehiculicen

He aquí una aproximación posible al tema
de la globalización. El estado social de derecho no sólo es innecesario sino que hace
obstáculo: genera gastos que ya el capital no
considera inversiones sociales, pues no requiere de las mismas para garantizar sus
ganancias. En efecto, éstas no derivan de la
fabricación de productos sino de los flujos
del mercado global.
Así el pasaje del modelo de sociedad disciplinar al modelo de sociedad del control (G.
Deleuze, P. Bourdieu) se despliega recor-
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el ejercicio de los derechos sociales y la
realización exitosa de prestaciones sanitarias,
educativas, sociales para poblaciones definidas como no productoras -no consumidoras.
De manera que el profesional, en el sentido
weberiano del término, constituye un peligro
para lo que el discurso del neo gestor necesita. Éste requiere aplicadores de protocolos
que, a su vez, aceitan y permean el modelo.
La política de control poblacional ejerce un
poder de modulación, esto es, el establecimiento de flujos de elementos idénticos
(estandarización). Ya no es necesario particularizar, sino que los dispositivos de control y
tratamiento se orientan a establecer, cada
vez con mayor frecuencia, poblaciones
“diana” sobre las que se aplicarán los protocolos cuyos resultados decidirán cursos de
intervención. Es decir, se opera el borrado
del sujeto (en el sentido de su particularidad), que pasa a ser considerado un elemento en los flujos estadísticos de individuos idénticos. Estos elementos se configuran dentro de perfiles o categorías poblacionales sobre los que se ejerce la intervención
social, a través de protocolos estandarizados
de evaluación y seguimiento.
Podemos afirmar que, en los campos social y
educativo (y en términos generales), nos movemos, por un lado, entre las exigencias políticas de estandarización y control de los sujetos de la atención (hoy sujetos de la
intervención y la evaluación); por otro, por la
continua precarización y pauperización de
los profesionales, devenidos operadores de
los protocolos de control. Ello se produce
como efecto concomitante a la caída de los
marcos institucionales y la instalación de circuitos abiertos –pero en continuidad y contigüidad, correspondientes a un nuevo modelo de ejercicio de dominación que aún no
podemos acabar de conceptualizar.
Vuelvo a citar a Gilles Deleuze: “No hay lugar
para el temor ni para la esperanza, sólo cabe buscar
nuevas armas”.
Nuevas armas en las sociedades del control
Para pensar, es necesario reconocer en qué
situación estamos. Cuál es el núcleo fuerte,
sabiendo que a partir de éste se generan
numerosas derivas y sabiendo, también, que
aún no tenemos claros los conceptos que
permitirían una mejor orientación.
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Debo decir que no sé cuáles serían las
nuevas armas que señala Deleuze. Intuyo
que se trataría de proyectiles inteligentes, al
decir de Bauman, capaces de cambiar su
trayectoria ante blancos móviles. Como fácilmente se advierte, son referencias “guerreras”… Habrá que seguir pensando.

su autoestima, en los valores, en sus emociones, etc. Tal vez sin advertir los efectos que
ello produce en el contexto de pauperización
cultural incesante. Por eso una de las cuestiones es reconocer en qué situación estamos y cuál es el núcleo fuerte ante el que
hay que resistir.

En lo que al aquí y ahora nos concierne, además de pensar, podemos considerar estrategias de resistencia que –si más no, obstaculicen la implantación en curso ya avanzado
del nuevo régimen gestor-empresarial. Se
trata de una estrategia que Foucault inscribiría en su “micro-física del poder”, pues se
despliega palmo a palmo en los terrenos
casi ruinosos de las instituciones (al menos
hablo de la universidad). Pero ello requiere,
fundamentalmente, que los profesionales renunciemos a los beneficios secundarios que
ofrece tal modelo. Que se opere una toma
de distancia y se obstaculice su implementación sustrayendo datos e informaciones,
escotomizando las complicidades que el nuevo
modelo requiere, abriendo brechas en los
flujos continuos a modo de espacios otros,
modalidades otras que posibiliten amarrar
lazos, tejer vínculos allí donde todo parece
arrasado.

En la universidad es difícil abrir brechas para
atenuar el declive. El discurso neo gestor ha
permeado de tal manera que prácticamente
ha eliminado todo otro vestigio. Ello se advierte muy claramente en el campo de
investigación7.

En el campo social educativo, se trataría de
no renunciar a lo propio de la educación
antes de su caída en la pendiente neo
gestora-empresarial. La mercantilización ha
supuesto, por un lado, el vaciamiento cultural cuasi-total para las poblaciones previstas como no productoras-no consumidoras.
Por otro, el rellenado del vacío con todo tipo
de desperdicios, residuos que no habilitan
sino para permanecer en el circuito adjudicado. En lo que respecta a los sectores
considerados potencialmente productores/
consumidores, se habilitan circuitos de formación permanente según requerimientos del
mercado. Las élites acceden sin mayores
dificultades a los estudios que van del griego
antiguo a las estrategias de marketing y sus
efectos.
Se plantea la educación de las no élites
como una “intervención” sobre la persona,
sobre su estilo de vida4. Se la independiza de
bienes, patrimonios, herencias5 de la cultura
plural6. Desde diferentes posiciones, se consideran irrelevantes las conexiones de los
sujetos con la cultura plural en sentido fuerte, para poner el énfasis en su felicidad, en

(y saber -poder idear las armas más adecuadas): restituir un cierto espacio profesional
que convoque a otra escucha, a otra mirada,
otra acción9 que no colabore en la construcción de la realidad del protocolo. Restituir a la educación lo que conlleva de promesa, de apertura, de apuesta a otros futuros posibles.
-------------------1-Ponencia de la Jornada Intercolegial Sectorial
d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats “Cap a
un nou Estat del Benestar? Visions i alternatives”
Barcelona, 18 de febrero de 2013.

Sólo perviven, mal tolerados y en situación
de gran precariedad, ciertos reductos en la
enseñanza, en los que se juegan posiciones
críticas al discurso neo-gestor. Por su parte,
muchos estudiantes perciben que su futuro
no será el ejercicio profesional sino en
términos de subordinación a las exigencias
de los protocolos y desenchufan de cualquier exigencia que abra a otra dirección. Y,
sin embargo… podemos también pulsar un
cambio, un despertar en los jóvenes que
alienta a continuar, a resistir, a pensar juntos
las nuevas armas sobre las que nos advierte
Deleuze…

2-Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i
professora titular de Pedagogia Social de la UB i
membre de la Comissió de Deontologia del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya

De esta manera, y para terminar, quisiera
señalar que una acción educativa es posible.
Es posible sustraerse a la imposición de la
intervención poblacional. Y esto es así porque el
ser humano es capaz de acción y, en
palabras de Arendt “significa que cabe esperar
de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que
es infinitamente improbable.”

6-CERTEUAX, M de (2004): La cultura plural.
Buenos Aires : Nueva Visión.

La praxis educativa aparece entonces en
oposición a la planificación protocolaria, que
domestica a la educación y la reduce a un
intento de prever lo que tiene que pasar, temporalizando linealmente los pasos a seguir y
estableciendo los logros correspondientes.
No obstante, la educación se abre a los
acontecimientos, a la imprevisibilidad que
supone la consideración del otro como sujeto. No como elemento de un conjunto de
destino prefijado: niños en situación de riesgo, niños disruptivos, adolescentes “predelincuentes”, inmigrantes,… Poblaciones, en
suma, destinadas al “vertedero”8.
Aquí hay un reto importante hasta tener más
claro hacia/hasta dónde nos lleva la implementación del nuevo modelo de dominación
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3-DELEUZE, G. (1999): Conversaciones. Valencia:
Pre-textos [Vid.: Post-scriptum].
4-Ya Hannah Arendt, en su artículo “La crisis de la
educación”, alertaba acerca de este deslizamiento
al control moralizante.
5-MICHÉA, J.C. (2005): La escuela de la ignorancia.
Madrid: Acuarela Libros.

7-Este se modela por la introducción de las reglas
de juego del capital financiero que promueve y
establece los parámetros de la investigación entendida como optimización / innovación de recursos existentes y maximización de resultados en
tiempos de máxima aceleración para recuperar el
capital invertido. Estas reglas de juego se han impuesto en todos los campos científicos, a través los
protocolos y estándares de cientificidad, productividad, excelencia, innovación, etc.
8-BAUMAN, Z. (2005): Vidas desperdiciadas. La
modernidad y sus parias. Barcelona: Paidos.
9-A modo de la experiencia planteada por José
Antonio Abreu en las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela / Vid. también la experiencia en
Cateura, Paraguay.
http://totalcreativo.com/orquesta-hecha-coninstrumentos-econtrados-en-la-basura
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Presentació del llibre:
“L'artesania de la comunicació.
Diàleg, escolta i llenguatge a l'etapa 0-6”1
Isabel Ferrer Serrahima2
Pedagoga
Col·legiada 1373
Aquest és un llibre escrit amb el cap i amb el
cor per parlar d'una manera clara i entenedora del meravellós regal de la vida que és
poder escoltar, entendre i parlar. He intentat
parlar-ne d'una manera clara i planera.
Sovint el que és més important s'expressa de
manera senzilla, que no vol dir ni fàcil ni poc
important.
Aquest llibre parla del “QUÈ”: Què cal fer,
què s'ha d'observar, què cal tenir en compte;
però sobretot parla del “COM“ i del “DES
D'ON“. De com i des d'on, les persones adultes, en la nostra interrelació comunicativa,
com a acompanyadors dels infants en els
seus processos i com a interlocutors seus
ens podem situar per afavorir el seu
escoltar-entendre i parlar. “COM“: com mirar,
com escoltar, com tocar, com parlar, com
jugar, com dialogar, com contestar, com
respectar, com gaudir... perquè tot flueixi
harmoniosament i el “DES D'ON”:
1.-Des del profund respecte cap al ventall de
la diversitat que conformem tots els éssers
humans. Des de la mirada positiva i de profund respecte cap a les característiques personals, familiars i socials de cada infant i cap
al seu ritme d'evolució. En el convenciment
de que ningú és millor o pitjor. Senzillament
és. I des d'aquí cal caminar.
Diversitat és un dels conceptes més bonics
del diccionari. Es un concepte ampli i gran.
És tant i tan gran que en ell tots hi tenim
cabuda. Es un concepte que ens acull a tots i
cada un de nosaltres.
2.-Des de la certesa de que els anys de la
petita infància són el moment privilegiat per
a la construcció dels processos de comunicació i llenguatge. És el moment en què és
possible optimitzar les potencialitats de cada
infant, perquè és el moment de màxima
plasticitat del sistema nerviós; però també és
el moment de major fragilitat emocional
d'un infant. I, la situació emocional d'un
infant és un factor capaç de modificar el seu
pronòstic evolutiu, el seu ritme de desenvolupament, be sigui per potenciar-lo, be sigui
per entorpir-lo. Per això són tan importants
els “com”: com mirar-lo, com escoltar,-lo com
parlar-li...
3.-Des del reconeixement del diàleg, de la
conversa com a únic espai relacional capaç
de generar llenguatge, de submergir a
l'infant en el llenguatge. Alhora que és l'únic
espai relacional on esdevé possible l'educació. En Vicenç Arnaiz ens diu, en el seu interessant i acurat pròleg, que de fet, l'educació
és una llarga, molt llarga conversa. I jo comparteixo aquesta idea.
A parlar només s'aprèn parlant. Parlant i
escoltant. Dialogant.
Les persones adultes hem de ser humils i

acceptar que no “ensenyem a parlar” si no
que fem possible, a partir dels nostres intercanvis comunicatius amb els infants, que el
llenguatge i la parla puguin aparèixer i
evolucionar en cada un d'ells.
I perquè això passi cal que aprenguem a
posar-nos a la seva escolta. A la seva escolta
global: emocional, expressiva i lingüística.
Posar-nos a la seva escolta vol dir, per a
nosaltres professionals, entre moltes altres
coses: tenir el cap tan ple com ens sigui
possible de coneixements teòrics, al màxim
posats al dia, per poder analitzar bé i actuar
amb rigor. Coneixements teòrics, que en el
moment d'entrar en relació amb un infant,
han de passar a un segon terme perquè la
nostra comunicació vagi fluint, en una espontaneïtat conscient, segons el moment i la
necessitat de cada infant, sota el comandament de la intel·ligència del sentir i de la
intel·ligència d'intuir.
4.-Des d'una mirada de síntesi, de fusió,
d'engranatge de tots els aspectes que conformen la comunicació i el llenguatge: el
desig de comunicar-se vinculat al món emocional; el diàleg concepte important entre els
importants; el pensament verbal que ens
permet entendre, pensar i expressar-nos; la
parla on significat i sonoritat conflueixen; la
imprescindible audició i la inabastable escolta; l'energia de la veu i la força creadora de
les paraules.
Tot pot ser a trossos: els aspectes psicològics
per un costat, els de percepció auditiva per
un altre, la veu per un altre...Però la artesania
de la comunicació demanda la fusió, el
diàleg entre tots ells. I com que així ho he
viscut, caminant i articulant tots aquests àmbits; és així com ho intento transmetre en el
convenciment de que situar-se en l'eix de la
comunicació i el llenguatge obra una ampla
porta a partir de la qual s'accedeix a la
realitat global, autèntica i més profunda de
cada persona.
Tot el que està escrit en aquest llibre es
viscut i està reflexionat. I d'on sorgeix?
Com no pot ser d'altra manera, neix de
l'experiència personal passada pel sedàs de
l'observació, de la reflexió, de l'anàlisi i dels
coneixements teòrics. La vida, des de que
vaig néixer em va posar en contacte amb la
sordesa, amb les persones sordes. De molt
petita vaig aprendre, sense saber que ho
estava aprenent, que cal una comunicació
madura i satisfactòria per poder viure una
vida personal i emocional plena.
També de molt petita vaig aprendre, sense
saber que ho estava aprenent, com han
d'estar estructurats lingüísticament i gramaticalment els missatges verbals perquè, encara
que siguin senzills, compleixin la seva funció
informativa. I vaig descobrir, també sense
saber-ho, com procedia el cervell per a
generar significats. De ben petita, sabia que
podia néixer un adverbi “barbament” per dir
“a poc a poc” a partir de l'expressió “ens
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sortirà barba” o cóm es creaven verbs com
“fregitar” a partir de la paraula "fregit” o
“fotar” en lloc de fer fotos. Així parlàvem
amb la Margarita, la persona a la qual dedico
aquest llibre. Amb els anys, em vaig topar
amb la lingüística generativa que m'ho va
explicar molt bé, però jo ja ho tenia integrat.
La meva activitat professional va estar
dedicada quasi exclusivament durant un bon
grapat d'anys a l'educació dels infants sords,
a les seves famílies i a les seves escoles, en
la aleshores utòpica possibilitat d'escolaritzar
als infants sords en escoles ordinàries. I amb
la voluntat d'accedir amb ells a una comunicació satisfactòria posant la fita en la bona
resolució del llenguatge verbal; en un moment en que els audiòfons digitals i els
implants coclears eren ciència ficció. Tot un
repte, quasi una utopia. Calia esmicolar,
detallar la comunicació i el llenguatge... Calia
comprendre en profunditat i cercar recursos,
fins i tot sota les pedres. Calia mirar cap a la
lingüística, la pedagogia, la psicologia, la
logopèdia, l'educació vocal, el treball corporal, el treball energètic...tot era poc.
Alhora vaig tenir la sort de treballar a una
escola bressol. La realitat de la sordesa i la
realitat d'aquells infants pels quals accedir a
la comunicació i al llenguatge era quelcom
natural i aparentment senzill creava un brutal contrast. Aquest brutal contrast va fer
néixer un diàleg i un transvasament de reflexions, mirades i recursos d'un àmbit a
l'altre. Diàleg i transvasament que a dia
d'avui resta obert.
Desprès va venir el treball dedicat als infants
amb discapacitat intel·lectual que em va fer
aprofundir en els aspectes cognitius que fan
possible l'existència del llenguatge. Els límits
de cada infant viscuts com la seva possibilitat. Descobrir el patrimoni personal de cada
infant i aprendre a posar l'enfoc en el que hi
ha i no pas en el que manca per poder
avançar eficaçment. També els infants de
l'ampli espectre autista que ens han fet
conèixer al mil·límetre la dimensió interactiva
i interpersonal del llenguatge....i altres infants
amb altres dificultats han anat enriquint el
patrimoni de coneixements.
I, al capdavall, descobrir que tot el que és
essencial en la comunicació i el llenguatge
es comú a tots els infants. Que el diàleg és
sempre el punt de trobada. Que és sempre
molt més important l'àmbit comú que
l'específic. I que la reflexió, els recursos i
estratègies necessàries per a alguns infants,
donades les seves característiques personals,
poden ser una millora pedagògica per a tots.
Ser interlocutor d'un infant amb greus traves
en la percepció, la cognició o la dimensió
interpersonal ens facilita despullar-nos de les
nostres rutines comunicatives, de les nostres
certeses. Ens obliga a tenir sempre una
mirada nova, plena de confiança i a estar
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molt presents en la relació, conscients del nostre estar corporal i de
l'emoció que guia el nostre actuar.
I des d'aquest espai s'il·lumina amb claredat el que és essencial, el
que és necessari, el que destorba, que hem de prioritzar, el que és
més autèntic en la nostre interacció comunicativa i lingüística amb
tots els nens i les nenes. Amb tots. Tant si el seu avançar en el seu
procés personal el fan per amples autopistes a on tot és ràpid i fàcil,
per còmodes carreteres, per camins de terra que cal fer a peu, per
estrets corriols o per tarteres, tan difícils de caminar, però que solen
portar-nos a llocs únics i plens de bellesa.
Per això, una peculiaritat d'aquest llibre és la de ser un regal que la
petita infància amb greus obstacles al lliure accés a la comunicació i
el llenguatge parlat fa, per mitjà de les meves paraules, al conjunt de
nens i nenes de 0 a 6 anys i a les persones adultes que en tenim
cura; ja que ens ajuden a enriquir i millorar la comprensió, la reflexió
i els recursos a emprar a fi d'optimitzar el procés de d'escoltarentendre i parlar de tots els nens i les nenes.
Fa uns dies, veient el moviment que representava aquesta
presentació em vaig sentir una mica aclaparada. A mi, m'agrada
caminar discretament per la vida, sense fer soroll. Em vaig preguntar
el motiu de fer-la. I em vaig donar dues respostes, per mi del tot
complementàries: D'una banda, per sentit de festa, per voler
compartir el naixement del llibre amb amics i companys. I, d'altra, per
públicament reconèixer, honorar i agrair a totes aquelles persones,
infants i adults, amb greus obstacles en el seu lliure accés a la
comunicació i al llenguatge parlat, la seva aportació. Persones molt
estimades, amb noms i cognoms concrets, que han estat i segueixen
estant, per a mi, els millors i més autèntics mestres.
-------------------1-FERRER, ISABEL L’Artesania de la Comunicació. Editorial Graó, Barcelona, 2012
2-Pedagoga, logopeda i psicòloga, especialista en comunicació, audició, escolta
i llenguatge.
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Protocolo para la atención a la diversidad1
Milagros Valera Sanz2
Pedagoga
Colegiada nº 525
Líneas de intervención en el aula para atender la
diversidad y específicamente las altas capacidades
intelectuales
El tipo de intervención en las aulas, los
programas de enriquecimiento y las estrategias metodológicas propuestas en este
protocolo de actuación e intervención, se
basa en un concepto de inteligencia plural y
múltiple. Como dice Gardner (La Inteligencia
reformulada 2010) las inteligencias se desarrollan particularmente y son producto de la
dotación biológica y de interacción con el
entorno y la cultura y añadimos además basándonos en la teoría de Sternberg (Creating
creative minds 1991), que las personas las
utilizamos y combinamos de forma personal
y única y por ello hablamos de estilos de
aprendizaje, entendiendo estos estilos como
una capacidad en continua evolución, sensible de ser modificados y optimizados y el
entorno y la educación potencian esta
evolución.
Ningún alumno se enfrenta a problemas de
igual forma, ya sean chicos que les va como
vulgarmente se dice las lenguas, matemáticas, que son más creativos o que la lógica y
las relaciones sociales las dominan muy
bien.
Podemos observar como hay alumnos que
tienen fundamentalmente una inteligencia
mucho más lingüística o más matemática o
espacial, etc. pero su forma de posicionarse y
gestionar su potencial cognitivo es diferente.
A pesar que todos no tenemos el mismo tipo
de inteligencia, hay otras variables que inciden en las personas y que influyen tanto en
el desarrollo cognitivo como en las actitudes,
motivaciones y expectativas del ser humano.
Las personas interaccionamos, asimilamos
información, nos relacionamos, sentimos y
vivimos ciertas experiencias de formas muy
diferentes, por ello el desarrollo personal,
emocional y cognitivo son diferentes en cada
uno de nosotros.
Aunque por ejemplo usted y yo tengamos
una inteligencia fundamentalmente lingüística, musical intrapersonal o del tipo que sea,
seguro que reaccionaremos y gestionaremos
nuestro potencial intelectual y personal de
forma diferente.
No es que crea que el potencial y/o capacidad intelectual no sea importante, lo es y
mucho ya que a partir de éste nos posicionamos y nos desarrollamos, pero es evidente
que no podemos considerar este potencial
como algo inmutable que nos lleve a
simplificarlo hacia un determinismo peligroso, etiquetando a nuestros alumnos a partir
de unas características intelectuales, sin tener
en cuenta las demás variables que influyen
al ser humano y a las que éste también
influye.

Dentro de esta línea contraria a todo etiquetaje, encontraremos a autores como
Sternberg y Gardner, que se muestran críticos con la utilización de test clásicos de
inteligencia como único elemento de identificación. No podemos negar la utilidad del
conjunto de instrumentos de medida que
nos han legado los modelos psicométricos,
con un nivel considerable de precisión y
fiabilidad, pero a pesar de ello, es cierto que
persiste una concepción monolítica de la
inteligencia que sigue identificando la identificación a una puntuación global de CI.
Como Gardner dice “evaluar todas las inteligencias por medio de test psicométricos es
en principio complicado, porqué ¿cómo se
puede evaluar la comprensión que tiene una
persona de si misma basado en preguntas
breves?, ¿cómo se registra el aprendizaje que
hace una persona de una nueva melodía?,
como se mide que una persona pueda
orientarse en un entorno que no conoce,
etc.” (La Inteligencia reformulada 2010).
Cuando utilizamos test nos damos cuenta
que en realidad son pruebas básicamente
lingüísticas y eso es un sesgo importante
para aquellos cuyo potencial intelectual no
esté basado en este tipo de inteligencia.
Otro riesgo que se corre es la tendencia a
etiquetas y si bien esto no es totalmente
negativo, conlleva como dice Gardner (La inteligencia reformu-lada 2010) dos suposiciones erróneas: 1) que sabemos exactamente
como evaluar las inteligencias y 2) que determinar el grado de presencia de una inteligencia es un dictamen definitivo, con el determinismo que eso significa.
Detectar entonces el tipo de inteligencia que
tienen nuestros alumnos no es tarea fácil,
pero por otro lado es fundamental, porque a
partir de ello, podemos conocerlos mejor y
aplicar técnicas y estrategias en el aula que
respondan y se ajusten adecuadamente a
todas ellas.
Para reconocer las capacidades de nuestros
alumnos, disponemos de diversas formas de
evaluación, por un lado podemos utilizar las
pruebas de inteligencia y por otro las observaciones sistemáticas a partir de actividades
y materiales que estén basados en diferentes
inteligencias, además de cuestionarios y resultados académicos.
Los profesores podrán utilizar tanto la
observación como los cuestionarios y los
resultados académicos, dejando para otros
profesionales de la educación las pruebas de
inteligencia. No creamos que sean menos
importantes las observaciones que pueden
hacer los docen-tes para detectar los
diferentes tipos de inteligencia de los
alumnos, además de los niños con altas
capacidades intelectuales. Una buena y
sistemática
observación
dará
mucha
información sobre el proceso de aprendizaje,
el rendimiento académico, las relaciones
interpersonales, el desarrollo emocional, la
creatividad, motivación, intereses, etc.
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1. LA ESCUELA INCLUSIVA Y LAS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

El planteamiento y creación de este protocolo está fundamentado en la concepción de
una escuela diversa y plural que dé respuesta a todas las individualidades, que respete y
potencie la diversidad de sus alumnos y no
solo me refiero a una diversidad intelectual,
sino en su más amplio sentido.
Si observamos a los alumnos nos damos
cuenta que entre ellos, aprenden, se motivan, se relacionan y gestionan sus recursos
cognitivos de forma diferente, por ello no es
coherente que las situaciones de aprendizaje, los métodos que se utilicen en el aula
y la posterior evaluación sean iguales para
todos.
El profesor que cree en los principios de
diversidad y de una escuela que dé respuesta a todas ellas, ha de estar preparado para
poder reconocer en sus alumnos características diferenciales y por tanto también podrá
reconocer entre todos ellos a los que tengan
altas capacidades intelectuales.
Este conocimiento además ha de servirle
para construir un ambiente de trabajo donde
los alumnos estén motivados, para programar actividades que contemplen y den
respuesta a todas las inteligencias que se va
a encontrar en su aula. Ha de poder garantizar un sistema de comunicación eficaz basado en el respeto, aceptación y valoración
de las diferencias y potenciar un espacio
donde se desarrolle una relación afectiva
importante, dando a sus alumnos seguridad
y confianza.
Si no somos capaces de reconocer en las
aulas las características de nuestros alumnos
y especialmente los de altas capacidades intelectuales, no daremos la respuesta educativa ajustada a sus individualidades.
Esta falta de respuesta individualizada evidentemente perjudica a todos los alumnos
pero especialmente a los niños con altas capacidades. Estos sino son identificados pueden llegar a mostrar problemas de conducta
y de rendimiento.
Los niños con altas capacidades que no son
reconocidos pueden mostrar diferentes conductas:
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1.-Agresividad, manifiesta violencia tanto
verbal como física, se puede mostrar rebelde,
negándose sistemáticamente a seguir las
reglas, etc.
2.-Pasividad: vive en un mundo de fantasía,
evita la gente, no se defiende, se hiperadapta al ritmo de la clase y finalmente se aburre.
3.-Se muestra disperso y aparecen conductas
que se confunden con falta de atención o
incluso hiperactividad.

nóstico es desarrollar toda una serie de actuaciones dirigidas a una intervención educativa adecuada. Así la finalidad de la evaluación está centrada por un lado en
identificar el tipo de excepcionalidad, en la
identificación de sus necesidades educativas
y en la identificación de posibles factores de
riesgo (no directamente vinculados con la
excepcionalidad).

Hablamos por tanto de un sistema escolar
abierto que permita al alumnado de altas
capacidades aprender según su ritmo de
aprendizaje y sus estilos intelectuales,
desarrollando una metodología investigadora, basada en el estudio independiente y
en el trabajo autónomo.

Los niños A.C. que no son detectados tienen
problemas que surgen generalmente de sus
propias vivencias en el ámbito escolar y
social. Se sienten diferentes y no saben
porque, tienen miedo a ser rechazados socialmente, rinden por debajo de sus posibilidades e incluso algunos llegan al fracaso
escolar.

4. TERCERA ACTUACION EN LA APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO: INTERVENCIÓN EN EL AULA
DIRIGIDA A LOS NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.

MEDIDAS EXCEPCIONALES: ACELERACIÓN,
FLEXIBILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN.

El desarrollo de este protocolo está pensado
para ayudar a los profesores para que puedan reconocer en sus aulas a los niños con
altas capacidades, además de poder observar las diferentes tipologías de inteligencias
y por tanto los perfiles de aprendizaje que
van a mostrar el resto de los alumnos.

2. PRIMERA ACTUACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: DETECCIÓN DE
COMPETENCIAS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE.

1.-Obtener información sobre las características de los alumnos y especialmente de los
puedan tener altas capacidades elaborando
cuestionarios.
2.-Desde otra perspectiva las familias pueden dar información muy valiosa para acabar de conocer a los alumnos de A.C, pues
tienen una visión de sus hijos a la que los
profesores no pueden acceder, ayudándoles
en el conocimiento integral de los mismos.
3.-Otra fuente de información es la que nos
pueda dar el propio alumno, contestando a
preguntas relacionadas con sus intereses,
motivación, autoconcepto, relaciones interpersonales, etc.
4.-Otra forma de identificar posibles niños
con A.C. es examinando sus trayectorias escolares, rendimiento académico y la forma
en que aprenden. Es importante recoger y
analizar sus trabajos, observar la originalidad
y creatividad, el grado de implicación del
alumno, las ganas de aprender más y de
forma diferente que muestren, etc.

3. SEGUNDA ACTUACIÓN EN LA APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Hay otras áreas como la personalidad, motivación, autoconcepto, sociabilidad, capacidad
intelectual, entorno familiar, etc. que también
han poder explorarse, por esto el siguiente
paso será la derivación al EAP, departamento
de orientación de la escuela o en su defecto
a algún centro externo experto en la detección y diagnóstico de niños con altas capacidades, para que lleven a cabo un diagnóstico correcto de las posibles A.C.
Una de las funciones principales del diag-

La intervención educativa es la acción de
concreción de las opciones de enseñanza
que se llevan a cabo en el contexto escolar,
recogidas en el proyecto educativo de centro.
Cambios en la estructura y temporalidad de las
clases
Para llevar a cabo una intervención educativa que atienda la diversidad y especialmente
las A.C. en las aulas, es evidente que se
tendrán que hacer cambios en la estructura y
temporalidad de las clases. Unas veces será
necesario trabajar con el grupo clase, otras
veces en pequeños grupos o de forma individual, incluso con otras clases del mismo
ciclo. También se modificarán horarios, ya
que organizar clases de 50/60 minutos no
siempre será lo más efectivo.
Si se introducen metodologías basadas en la
experimentación y aplicación, tendremos
que eliminar los horarios rígidos que imperan en nuestras aulas. Hay que flexibilizar
horarios y también espacios educativos,
organizándolos en función de la actividad,
metodología y objetivos que se quieran
alcanzar.
Enriquecimiento del contexto de aprendizaje
Los cambios tienen éxito cuando se convierten en parte integrante natural de todos los
elementos humanos que interaccionan en
ella. Es necesario que haya coordinación de
trabajo y de ideas con todos los miembros
(profesores, dirección, personal no docente,
etc.). Es también importante el despliegue de
un diseño metodológico específico y no
elaborar propuestas basadas en tópicos, sino
en las características reales que se observan
en los alumnos. Otra forma de planificar un
contexto enriquecido deseable es potenciar
la motivación y la creatividad.
Todo proyecto educativo que quiera atender
a la diversidad, incluyendo al alumnado de
A.C., deberá recoger en su planificación la
idea que la comunidad educativa tiene sobre
la educación y específicamente que entiende
por altas capacidades y que se hace para
detectarlas, identificarlas, evaluarlas y
potenciarlas.
Otra cuestión importante será ofrecer
experiencias de aprendizaje significativo más
allá de la escuela, conectándolas con el
ámbito social y profesional. Junto a los profesionales de la educación, hay otros agentes
y entorno educativos que son decisivos en el
proceso de socialización aprendizaje de las
personas. La escuela diseñará y hará el seguimiento de estas actividades, vinculando el
trabajo realizado dentro del aula con el que
se lleve a cabo fuera de ella.
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5. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Estas medidas se tomarán cuando no hayan
sido suficientes ni las medidas ordinarias ni
extraordinarias.
Hay varias opciones posibles para acelerar:
A) cuando el rendimiento de los alumnos
con A.C. sea muy superior al conjunto de los
compañeros de grupo B) Cuando sus potencialidades justifiquen una adaptación que
permita ajustar los niveles de aprendizaje de
las actividades y C) porque después de un
diagnóstico psicopedagógico integral se justifica la adopción de medidas educativas
excepcionales.
Concreción de medidas excepcionales:
1.-Compactación por materias sin cambiar el
grupo de edad.
2.-Realización de determinadas materias escolares de cursos superiores, según sea su
nivel de desarrollo cognitivo y sus capacidades y/o talentos.
3.-Aceleración, reducción de algunos de los
ciclos escolares. Estrategia adecuada, siempre que se prepare el paso correctamente
con el niño/a, familia, maestros y demás
compañeros. En el caso que el alumno
presentara problemas de adaptación o
asincronismo entre su desarrollo intelectual y
emocional se deberá aplicar otro tipo de
intervención.
En las medidas extraordinarias y excepcionales, los contenidos modificados, los recursos
necesarios, la compactación en su caso, la
evaluación y el seguimiento se recogerán en
un plan individualizado (PI) si así se acuerda
con la comisión de atención a la diversidad
(CAD). En las medidas ordinarias no es
necesario que consten en un PI y por tanto
los criterios de evaluación serán los mismos
que los utilizados para los demás alumnos.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS:
ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULUM
Estas medidas son aquellas que precisan un
cambio sustancial en algunos de los contenidos del proceso de enseñanza. Supone la
intensificación y profundización de determinados contenidos que no alteran ni los
objetivos generales ni las competencias
básicas. Debe definirse y concretarse las
metodologías, las actividades y los criterios
de evaluación.
Cuando hablamos de enriquecimiento de los
contenidos nos referimos a mejorar los objetivos curriculares, la motivación, a ayudar a
desarrollar la creatividad y a conectar todo
ello con la realidad del alumno. Nos referimos también a desarrollar un currículum
más cualitativo que cuantitativo donde se
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trabaje más el razonamiento, la comprensión, las aptitudes intelectuales en general y
donde se de importancia al proceso y no
solo a los resultados.
Siempre que se opte por enriquecer los contenidos del currículum se deberá de obtener
información sobre el nivel de rendimiento de
los alumnos con A.C. y según sea este se deberán de compactar para poder introducir
nuevos contenidos ampliados y enriquecidos.
Modalidades para enriquecer el currículum:
A) Ampliaciones curriculares. No solo significa
añadir más contenidos, sino ampliar la estructura de los mismos con más información.
Podemos presentarlos a partir de un objetivo central e ir añadiendo otros adicionales
que traten sobre el mismo contenido pero
de forma más profunda. Esta forma de
trabajar es muy apropiada no solo para
niños con A.C. sino para toda la clase, pero
teniendo en cuenta que se deberá programar en diferentes niveles y que por tanto
tendremos que esperar diferentes resultados
porque cada alumno llegará a ellos según
sus capacidades. Respecto a la evaluación no
será exclusivamente global o final sino
formativa en la que se valorará más el
proceso que los resultados. La evaluación
por tanto se realizará en tres momentos:
evaluación inicial, formativa y final.
B) Adaptaciones curriculares. En este caso se
trata de conectar los contenidos con otras
asignaturas diferentes. Cuantas más relaciones se hagan con otras materias, más enriquecedor y motivador será para los alumnos
de A.C. Los objetivos y contenidos transversales permiten desarrollar la adaptación sin
modificar casi el currículum. Tanto los niños
superdotados como los talentosos se pueden beneficiar de adaptaciones y ampliaciones y lo que aún es mejor, esta forma de
trabajar el enriquecimiento del currículum se
puede aplicar a toda la clase.
Enriquecimiento Aleatorio
Esta forma de enriquecimiento permite al
profesor organizar la materia de forma que
el alumno pueda establecer relaciones entre
los conocimientos y la nueva información.
Se planifican una serie de temas basados en
los intereses y motivaciones de los alumnos,
trabajándolos paralelamente a las actividades que se hagan en clase.
Estos proyectos serán supervisados y guiados por el profesor que ejercerá de facilitador de información, de guía y ayudará al
alumno en el proceso del aprendizaje.
En el desarrollo de estos proyectos se planifican temas y actividades con contenidos
currículares y extracurriculares vinculándolos.

Ventajas de trabajar por proyectos:
•Actividades motivadoras
•Se potencia el desarrollo de la responsabilidad de los alumnos.
•Los alumnos encuentran sentido a lo que
aprenden
•Potencian la aptitud de organización.
•Les ayuda a ser más reflexivos.
•Trata el error como una fuente importante
de aprendizaje.
•Desarrolla nuevas formas de aprender, potencia la autonomía y son más conscientes
de aquello que aprenden.
•Desarrolla la memoria comprensiva
•Desarrolla las habilidades lingüísticas, puesto que la lengua es el eje de todo el proceso
de elaboración del proyecto.
El trabajo por proyectos ha de recoger si se
modifican o no los elementos del currículum,
definir la duración del mismo, señalar las
funciones del profesorado y de los alumnos
y también tienen que constar los criterios
que se utilizaran al evaluarlo.
Trabajar agrupando alumnos
Esta estrategia ofrece tanto a los alumnos de
A.C. como al resto de sus compañeros la
posibilidad de adaptar los trabajos a las
diferentes formas de aprender, promoviendo
a su vez las relaciones interpersonales. Se
evita de esta forma que los alumnos de A.C.
trabajen en un contexto rígido y alejado de
su capacidad y por otro lado el resto de los
alumnos no está obligado a seguir un ritmo
de trabajo superior al que le permiten sus
posibilidades.
Criterios para formar grupos:
1.-Si se quiere realizar actividades que tengan interés para los alumnos de A.C. lo ideal
será organizar grupos homogéneos.
2.-Si lo que se pretende es que el grupo
adquiera un alto grado de motivación e
interés, el agrupamiento se hará teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos.
3.-Si lo que queremos es mejorar la capacidad de ciertos alumnos, se pueden hacer
grupos heterogéneos, con lo que mejoramos
por un lado el nivel de aprendizaje de los
alumnos con dificultades y por otro se beneficia el grupo del proceso relacional que se
establece.
Los objetivos de los agrupamientos están
dirigidos a mejorar los ritmos de aprendizaje
de los alumnos, a dar una atención individualizada, a potenciar las relaciones interpersonales y a desarrollar una actitud investigadora.
Es una metodología que ayuda a optimizar
recursos y el proceso de evaluación está
dirigido a tener más en cuenta el proceso de
trabajo que el resultado final. Promueve
también la formación del profesorado y la
aplicación de nuevas metodologías.
MEDIDAS ORDINARIAS: CAMBIOS METODOLÓGICOS
Son ajustes que los profesores pueden realizar habitualmente en el ejercicio de la práctica educativa, cuando se adapta a las características del grupo y a su nivel de competencia previa. Estas medidas son el desarrollo
de la conciencia de la diversidad en el aula
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que proporciona a cada uno lo que mejor le
conviene sin cambiar los objetivos de trabajo.
El sentido que un alumno puede atribuir a
una situación educativa depende de cómo
se presente ésta y de cómo pueda llevarlo a
implicarse activamente en el proceso de
construcción conjunta de significados,
El profesor puede utilizar estrategias como:
•Diseñar clases dinámicas y participativas.
•Explicaciones previas a la introducción de
un tema.
•Trabajar conjuntamente con sus alumnos
ciertos objetivos.
•Desarrollar proyectos de trabajo individuales.
•Ayudar a sus alumnos a desarrollar un pensamiento meta cognitivo.
•Plantear una evaluación formativa.
•Ayudar a desarrollar habilidades interpersonales y sociales.
•Utilizar técnicas de organización y planificación del estudio.
•Organizar los objetivos según niveles de dificultad progresiva.
Dentro de las diversas estrategias que pueden utilizar los profesores se relacionan
algunas:
1.- Trabajo por programaciones flexibles.
Da la posibilidad de incluir dentro de la misma programación didáctica la diversidad del
aula, diseñando objetivos y actividades que
se ajusten a dicha diversidad.
Esta estrategia sirve para todos los niños en
general, ya que el objetivo se basa en que
todos puedan desarrollar el trabajo a su ritmo y que no tengan la obligación de alcanzar los mismos objetivos al mismo tiempo.
Se deberá de agrupar a los alumnos teniendo en cuenta las diferentes características,
como el ritmo de aprendizaje, conocimientos
previos, motivación, nivel de autonomía, etc.
agrupándolos de forma homogénea o heterogénea.
2.- Trabajo cooperativo en el aula
Esta metodología incide tanto en los aprendizajes como en el proceso de socialización.
Los profesores han de organizar el trabajo
explicando a los alumnos los objetivos instrumentales que se quieren alcanzar y las
habilidades cooperativas e interpersonales
que se pretende desarrollar.
Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos y el espacio y temporalidad también es un capítulo importante a tener en
cuenta.
Se inician las actividades del grupo con la introducción y explicación por parte del profesor del trabajo que deben de realizar. Hay
unos objetivos que han de desarrollar todo
el grupo y para conseguirlos han de trabajar
de forma cooperativa y también unos objetivos individuales.
Los profesores especificarán tanto los criterios de éxito de la tarea a realizar como las
conductas cooperativas e individuales deseadas, supervisaran las conductas individuales,
los problemas que puedan tener en común y
observaran como los resuelven, aclararán
dudas y enseñaran habilidades a los miembros del grupo para que puedan alcanzar los
objetivos de aprendizaje propuestos.
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La evaluación la llevará a cabo tanto el profesor como los alumnos, estos han de ser
capaces de poder explicar qué y cómo han
aprendido no solo en cuanto al rendimiento
se refiere sino también han de saber evaluar
las relaciones que se den en el grupo.

mas de pensamiento lateral, la escritura
creativa, el listado de atributos, etc.
•Utilizar el juego como fuente de aprendizaje.
•Desarrollar actividades con diferentes niveles de dificultad…...etc.

3.- Organizar talleres dentro del aula
Los talleres son una estrategia muy enriquecedora tanto para los alumnos como para el
profesorado. Para estos últimos porque han
de colaborar y organizarlos juntos y para los
alumnos porque tendrán una visión amplia y
experimental de los aprendizajes, conocerán
otras realidades, aprenderán a convivir y
relacionarse con otros chicos y chicas.

7. EVALUACIÓN

Los talleres se pueden organizar en pequeños grupos de la misma clase, con grupos de
otras clases del mismo ciclo, con otros ciclos
y si hay posibilidad entre escuelas.
4.- Ámbitos de experiencia
Esta propuesta metodológica da respuestas
a todos los niños en general y en especial a
los de A.C. Tiene como función ajustar el
proceso de aprendizaje al nuevo papel que
tiene el conocimiento, a trabajar espacios
interdisciplinarios, a desarrollar las competencias relacionando los conocimientos con
los contextos reales y a realizar proyectos de
investigación.
Son espacios multidisciplinarios que potencian la autonomía de los alumnos, realizando un aprendizaje activo basado en la interrogación y experimentación para llegar a
conclusiones. Es un tipo de aprendizaje
construido conjuntamente y compartido por
el grupo, con una metodología inclusiva que
atiende a la diversidad.
Se puede programar dedicando unas horas a
la semana e integrando los contenidos del
aula en los ámbitos de experiencia.

6.

ESTRATEGIAS GENERALES PARA DISEÑAR
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Además de las anteriores estrategias y
metodologías, se pueden desarrollar en las
aulas una serie de acciones generales que
promuevan el aprendizaje. Son estrategias
que hacen las clases más motivadoras, que
promueven la autonomía y el pensamiento
divergente y que potencian la reflexión, participación y socialización.
Sin llegar a ser exhaustivos podemos relacionar algunas de estas acciones:
•Partir de los conocimientos y capacidades
de los alumnos, respetando sus ritmos de
aprendizaje.
•Diseñar clases dinámicas y participativas
•Organizar el trabajo partiendo de situaciones hipotéticas
•Fomentar la participación, el espíritu crítico
y reflexivo de los alumnos mediante la utilización de debates y exposiciones orales.
•Potenciar el interés por aprender de forma
autónoma e independiente.
•Trabajar y programar objetivos de clase
conjuntamente con los alumnos.
•Usar y enseñar técnicas de planificación y
organización del estudio.
•Ayudar a utilizar el pensamiento divergente
utilizando diferentes estrategias como la
“lluvia de ideas”, planteamiento de proble-

Finalmente este protocolo de actuación e intervención educativa contempla como evaluar la habilidad y competencia inicial que
tienen los alumnos, los procesos de aprendizaje que se observen y los resultados finales.
También contempla la evaluación de las medidas, técnicas y métodos utilizados en la
aplicación del protocolo para valorar los resultados, con el objetivo de mejorar la
aplicación del mismo.
Por tanto en el proyecto educativo de centro
han de quedar consignadas las medidas relativas a la evaluación que el centro pretende adoptar para facilitar la atención a la
diversidad del alumnado en general y en especial al de A.C.
Respecto al qué evaluar, tradicionalmente la
evaluación educativa ha tenido un carácter
sumativo en el que se han dado prioridad a
los productos del aprendizaje y la referencia
siempre ha sido el nivel adquirido por los
alumnos. Actualmente el objetivo de la escuela para la diversidad entre otras medidas
y cambios conceptuales nos lleva a valorar
los procesos que son los que necesitaremos
conocer para tomar decisiones formativas.
Así tradicionalmente la evaluación ha estado
centrada en el uso de procedimientos y técnicas claramente cuantitativas, pero es evidente que una escuela que pretenda dar respuesta a la diversidad de sus aulas ha de
cambiar sustancialmente la manera de evaluar, combinando técnicas cuantitativas y
cualitativas, utilizando diversos procedimientos que tengan la capacidad de valorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje y que
esté centrada fundamentalmente en las
competencias básicas.
Todas las medidas que se tomen respecto a
la evaluación han de quedar también registradas en el proyecto educativo de centro en
el que se recogerán tanto las intenciones
educativas como la evaluación que se haga
de ellas.
Así resumiendo respecto a la evaluación hemos de tener claro tres pasos:
QUÉ EVALUAR: Teniendo como referente los
criterios de evaluación establecidos, valorando el progreso y los resultados respecto a la
situación de partida y no en comparación
con los compañeros.
COMO EVALUAR: Observar y analizar cualitativa y cuantitativamente sus producciones,
los procesos, las exposiciones orales, entrevistas, trabajos, y no exclusivamente los exámenes.
CUANDO EVALUAR: Evaluación inicial, formativa y sumativa, partiendo de una exploración inicial, un análisis de los progresos y
una valoración de los objetivos y resultados
adquiridos.
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Importància de la Veu en la funció docent
Mònica Casellas Sanahuja1
Pedagoga
Col·legiada 138
Montserrat Moya Claravalls2
Psicòloga
“Convé que tinguem present el pes i la importància
del llenguatge oral, perquè només així, algun dia
arribarem a saber dir el que de veritat volem dir,
amb la intencionalitat que escau a cada paraula”
(Rosa Sensat)
La veu ens identifica com a persones i a la
vegada és el mitjà pel qual ens podem
comunicar i establir relacions entre iguals. En
aquest article parlarem de la importància de
la veu, des de la seva conceptualització i la
seva formació i producció de la veu fins a la
tipologia de veus que hi ha.
Cal destacar també que per a la funció
docent la veu no tant sols és un mitjà de
comunicació sinó que és imprescindible de
tenir-ne cura per evitar malalties de la veu i
altres alteracions congènites pròpies del mal
ús d’aquesta.
Finalment fem una proposta d’exercicis i
consells per tenir cura de la veu i evitar en la
mesura del possible la aparició de qualsevol
alteració que es produeixi del mal ús de la
veu o de l’abús d’aquesta.
1.- La Veu. Conceptualització
El llenguatge oral actua com un macro sistema que serveix per a la seva projecció comunicativa de sistemes més primaris com
són: la veu i la parla.
Des de que un nadó neix utilitza de manera
reflexa el més primari d’aquests sistemes, és
a dir, els seus propis sons, la seva pròpia veu,
i ho fa en forma de crits, balbuceig, vocalitzacions amb sons guturals, labials i linguals per
expressar sensacions de benestar o malestar.
Més endavant van sorgint les primeres
síl·labes que el nen utilitzarà amb caràcter
inicialment reflex i que més tard serà capaç
de produir les seves primeres paraules, les
quals adoptaran gran significat. En el moment en què s’estableix la relació entre
paraula i significat, és quan podem parlar de
l’inici del llenguatge.
Per tant, podem afirmar que per tal de dur a
terme la seva funció comunicativa, el llenguatge oral precisa d’un vehicle sonor com
és la Veu i de la Parla com a sistema articulatori que recórrer a un codi ja establert
per la comunitat humana com a llengua pròpia. Aquesta és la distinció més significativa

vers l’espècie animal, que desenvolupa la
comunicació a partir dels sons però no ha
arribat a l’evolució d’aquests amb la constitució de la paraula. Estudis recents demostren que aquells nens que han viscut en
entorns que han afavorit el desenvolupament a nivell auditiu de sons i síl·labes han
adquirit el llenguatge i la parla de forma
més ràpida, que no aquells que ho han fet
en un entorn poc desenvolupat a nivell de
comunicació i riquesa en la parla.
Definició
Per tant podem afirmar que la veu és considerada com una manifestació expressiva de
la persona en la seva totalitat, a través d’ella
cada individu pot expressar-se i comunicarse amb els seus propers d’una forma singular i única. La veu traspassa la vida psíquica i
emocional de qui s’expressa i en ella s’hi
conforma una complexa acció de nervis,
ossos, músculs, que impliquen de forma involuntària a tot el cos de forma global. És
per això que quan ens trobem cansats la
nostra veu és percebuda per als altres
esgotada i flàccida. Per contra, quan ens
trobem en una situació de extrema excitació
i alegria la veu es desenvolupa amb molta
força i energia, al igual que tot el nostre cos.
La veu serveix com a vehicle per l’emissió de
les paraules i aquestes al mateix moment ho
són per comunicar, intercanviar o compartir
emocions, sentiments, opinions, reflexions,
etc. La veu és també el baròmetre que tradueix els nostres estats d’ànim i les nostres
emocions, és l’ instrument dels cantants, que
són clarament identificats pel seu timbre
únic i particular. Per tant podem afirmar en
veu alta, que la veu és la carta de presentació, la façana, la imatge en so de les persones que utilitzen aquest instrument com a
eina de treball: mestres, cantants, locutors,
actors, venedors, etc.
Tipus de Veu
Les veus es poden classificar segons:
-Veus Masculines : son veus d’home amb to
greu (tenor, contra tenor, baríton i baix)
-Veus Femenines: veus amb to agut (soprano, mezzo soprano, contralt)
-Veus Blanques: es consideren les veus del
infants i les femenines
Importància de tenir Veu
Són dos àmbits per tant que constitueixen la
nostra personalitat com a éssers humans i en
els que les afeccions de la veu poden repercutir sensiblement: en la nostra capacitat
comunicativa interpersonal i de relacions
socials i en el desenvolupament de la nostra
professió.
Pel que fa al primer, són moltes les causes
de perdre la veu o debilitar la veu que provoquen una incapacitat per desenvolupar la
nostra capacitat comunicativa que requereixen les relacions interpersonals. Moltes
causes venen determinades per estrès o fins
i tot per situacions que a nivell emocional
ens afecten més que altre i que influeixen
directament en el nostre cos i més concretament en la veu.
Per altra banda, si la veu és el instrument de
treball per a persones que la utilitzen de
forma diària per desenvolupar tasques
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professionals, el fet de no tenir veu produïda
per causes adverses o bé citades anteriorment pot provocar realment situacions
d’angoixa, al igual que si un jugador es
lesiona, doncs això el mantindrà apartat de
la seva tasca professional durant un temps.
2.- Com es produeix la Veu?
En termes fisiològics participen en la producció de la veu fonamentalment el Sistema
Respiratori, que ens prové de l’aire necessari
per espirar i fer possible l’emissió de la veu
en passar i fer vibrar les cordes vocals, amb
timbre i sonoritat i gràcies a l’impacte que
farà l’aire que surt al projectar-se sobre diferents estructures ósses (vèrtebres cervicals,
ossos del paladar, crani i part frontal de la
cara), que en conjunt actuen com a vertaders
òrgans ressonadors de la veu.
Però si bé ens hem referit al component
fisiològic de la veu (aparell respiratori, cordes
vocals i òrgans ressonadors), la veu també és
allò més profund del propi cos, és aquell so,
és el propi instrument de cada cos i persona.
Per tant la qualitat d’aquesta no només depèn del correcte estat de l’aparell vocal sinó
també de com respon el propi cos, més
concretament el sistema muscular al conjunt
d’estímuls que provenen de l’entorn i les
tensions relacionades amb la psique de la
persona.
Així doncs, un comportament vocal erroni es
tradueix en una mala resposta del cos als
citats estímuls i tensions. En aquest procés hi
conflueixen diversos factors desencadenants
que afavoreixen l'aparició d’algun traumatisme relacionat amb el mal ús vocal, la coneguda com disfonia (mal ús i abús de la
veu professional, processos de tipus congestiu o infecciós que afecten directament a la
laringe, etc.)
Una veu sana i natural és el resultat d’un ús
adequat del cos, per tant per treballar amb
problemes o dificultats en la veu implica que
la persona prengui consciència de la forma
en què es comunica, de les tensions que
afecten a determinats grups musculars, tensions que deriven en gran forma a l’accelerat
ritme de vida que portem que afecta
directament al nostre funcionament psíquic i
emocional.
És per aquests motius citats que els trastorns
de veu han de ser tractats des d’una
perspectiva integral, modificant poc a poc la
consciència del propi cos, en el transcurs de
la comunicació oral, prestant especial atenció
a la postura i al comportament muscular.
La veu des de la perspectiva de la Eurítmia
L’Eurítmia neix del Moviment Antroposòfic
creat per Rudolf Steiner durant la segona
dècada del present segle. Segons aquest
filòsof el llenguatge humà es produeix amb
els moviments expressius dels seus braços i
mans a la vegada que emet sons vocàlics. És
per això que aquest filòsof parla de la importància bimodal dels gestos i la comunicació en la producció del llenguatge, per tant
ell diu que la veu està recolzada amb la
gesticulació per a produir la comunicació. En
moltes cultures, la comunicació gestual té
unes connotacions elevadíssimes, fins al
punt que si no tinguéssim accés al discurs
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verbal de la veu, podríem arribar a captar
què s’està explicant o descrivint. Però en les
cultures més modernes, la comunicació no
verbal s’ha anat perdent i suprimint per més
capacitat verbal.
La veu des de la perspectiva Oriental
Chun-Tao-Cheng,S. (1991) en el seu llibre “El
Tao de la Voz” parla de la importància de
què per la correcta aplicació de l’emissió de
la veu, cal que es produeixi una lliure circulació de l’energia respiratòria per cantar o parlar, fet que preveu l’acumulació d’un excés
de tensió a la part laríngia, estimulant i
creant una sensació de flexibilitat en el cos, a
la gola i en tot el cos en general. En aquesta
obra parla de la importància de l’equilibri
entre “cos-ment-esperit” per una correcta
emissió de veu.
Fases de la producció de Veu
Les fases de la producció de la veu es detallen a continuació:
-Respiració: Respiració i Relaxació i Respiració i Veu
-Cos i Veu: Fonació i Ressonància
Respiració i relaxació
La respiració és el millor recurs que tenim
per eliminar tensions físiques i mentals.
Canviar el patró habitual de respiració per
una respiració més conscient ajudarà a la
ment a restablir la connexió amb el cos. Això
facilitarà el relaxament muscular i al mateix
temps minimitzarà l’activitat mental, ambdós
efectes són importants per aconseguir relaxament en qualsevol moment.
La relaxació psicofísica és molt útil i eficaç
per alliberar la tensió acumulada en el nostre cos. A més contribueix a millorar el fluix
d’energia de l’organisme i l’estat d’equilibri i
benestar que ens permetrà afrontar de
forma més fàcil noves situacions.
El comportament del l’home està lligat al seu
ritme respiratori. Conforme el nen creix,
l’educació i les exigències socials l’obliguen a
adaptar-se a uns models de comportament
que impliquen també l’alteració de la respiració natural. Per exemple, no aconseguir
respirar d’una manera adequada pot dependre de la por. Si un nen ha viscut la por del
pare (autoritat) o la por a rebre cops, s’estructurarà amb ell el costum a reprimir la
respiració, com a conseqüència a aquest
temor o al desig de passar desapercebut.
La respiració implica el cos sencer i a tots els
músculs, però les parts particularment interessades són els pulmons, el diafragma,
l’abdomen i la pelvis.

La respiració és “la gran reguladora de
l’organisme”, ja que el total funcionament
del cos està en estreta connexió amb l’aparell respiratori.
La respiració abdominal o respiració total o
diafragmàtica, es refereix a la respiració “natural” que podem observar en un nen.
Difícilment l’adult respira d’una forma “natural”, en quant que, sobre tot durant la infància i l’adolescència, es porten a terme una
sèrie d’actituds que inhibeixen o bloquegen
momentàniament la respiració. Per aquest
motiu, les alteracions de la respiració es converteixen en hàbits i cristal·litzen en defectes
que incideixen en la respiració. Uns hàbits
correctes de respiració són essencials per
una bona salut física i mental.
En el món occidental està creixent el coneixement de la importància que té uns
hàbits respiratoris correctes. No obstant, a
Orient i a la Índia, des de fa segles, els
exercicis de respiració han constituït una part
integral del desenvolupament, físic i espiritual de l’individu.
Respiració i veu
L’aire s’ha d’aspirar pel nas, pels avantatges
que té. En passar per les fosses nasals i les
mucoses, l’aire s’escalfa, s’humiteja i es purifica i arriba als pulmons amb la calentor i la
humitat necessàries.
Per la salut dels òrgans fonedors, s’ha
d’evitar tot excés o defecte de temperatura
en el lloc on estem. Si aquesta és baixa, es
poden refredar i contreure una ronquera. La
temperatura aconsellable és de 15 graus.
S’ha d’evitar que el terra sigui humit o
polsós.
En la respiració normal els dos temps d’aspiració i d’espiració és més ràpida en els nois
que en els adults. Aquells solen fer-ne unes
20 per minut, mentre que els adults es fan
de 15 a 18.
Per una bona utilització i regulació de la veu,
la respiració ha de ser natural, la diafragmàtica. Per exercitar la veu, el primer exercici
respiratori que s’ha d’aprendre ha de ser
l’abdominal o diafragmàtica.
S’ha de sincronitzar els moviments del
diafragma amb l’aspiració i l’espiració. En
lloc de tirar l’abdomen cap enfora en
l’aspiració, l’enfonsen cap a dintre i a
l’inrevés. S’ha d’ensenyar a moure l’abdomen
en les dues direccions, ser conscient
d’aquests moviment que una vegada après,
flueixi lliurament.
Cos i Veu
A vegades, quan hem de fer un moviment
ens posem rígids: les mans crispades, el coll
estirat i tens, la mandíbula cap enfora, la
vista fixa, el pit es contrau. S’ha de procurar
ser conscient del nostre cos, i la tensió i/o
relaxament que li estem aplicant. És el cos
complet l’involucrat en l’acte d’execució d’un
instrument, i la veu és un important instrument.
Cita Feldenkrais: “La postura correcta es cosa
de aprendizaje y desarrollo sentimental… El
primer aprendizaje consiste en examinar las
posibilidades de nuestro cuerpo de moverse
y actuar. En la multitud de contracciones
musculares indiferenciadas, aprendemos
pronto a reconocer configuracions que
tienen pertinencia, sentido o relación con el
mundo exterior del que nuestro cuerpo
forma parte. Lentamente, estos reconocimientos se convierten en actos precisos. De
esta manera aprendemos a nadar, a hablar y
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a utilizar la cuchara. Para adquirir una
postura mejor hay que volver a empezar y
adelantar este proceso de aprendizaje,
llevándolo a un nivel superior” (Feldenkrais,
1995, p.129).
Si el cos participa en el moviment, la respiració serà fluïda i sense alteracions.
Mecanisme de la Fonació
Tal i com hem exposat a la part introductòria
d’aquest article, en la producció de la veu
intervenen des d’un punt de vista fisiològic,
diferents òrgans, cartílags, músculs, nervis i
sistemes que d’una forma coordinada produeixen l’emissió vocal, aquests són:
-El sistema respiratori que aporta la corrent
aèria respiratòria que s’adapta ja sigui a la
respiració silenciosa, a la veu parlada, a la
veu cantada o de projecció.
-Els replecs vocals (que es troben a la laringe) que determinen la producció del so
original.
-Les estructures dures i toves que formen
l’aparell fonedor i que configuren el timbre
característic i particular de cada veu.
El sistema respiratori és el conjunt d’òrgans,
músculs, cartílags, ossos i teixits que tenen
per finalitat nodrir al cos a través de la incorporació d’oxigen a l’organisme i la eliminació
de l’anhídrid carbònic. La respiració és un
procés en dues fases: la inspiració i l’expiració. En la inspiració entra aire al nostre organisme i en la expiració en surt. La
freqüència respiratòria és el número de vegades que respirem en un minut i és inversament proporcional a la mida corporal, així
una nadó respira fins a 60 vegades per minut i als 3 anys, la seva freqüència respiratòria oscil·la entre 25-30 respiracions i a
mesura que creix en talla, disminueix la freqüència. També és variable en el sexe, així
una dona adulta fa entre 18-20 respiracions
per minut, en canvi l’home en fa 16-18 per
minut.
La quantitat d’aire inspirat constitueix la capacitat respiratòria d’una persona. Una capacitat de tres litres és suficient per a poder
assumir la funció respiratòria i vocal, tant per
parlar com per cantar. En el cas de la dona la
capacitat respiratòria està en 3,5 litres i en el
cas de l’home està en 4,5 litres.
Depenent d’on es concentri l’aire que inspirem, parlem de diferents tipus respiratoris:
1.- Costal superior; l’aire inspirat es concentra
a la part alta de la caixa toràcica (zona clavicular i costelles superiors). Es pot observar
aquest tipus respiratori sempre que hi ha
contractures dels músculs abdominals com a
conseqüència d’estats de tensió o angoixa,
etc. Aquest tipus de respiració és insuficient
per garantir una bona funció respiratòria i
fonatòria ja que es produeix la inactivitat del
diafragma.
2.- Mig o costal; anomenada també intercostal, és aquella respiració que utilitza la regió
mitja dels pulmons per l’entrada de l’aire. Al
igual que en el tipus anterior el diafragma
no funciona.
3.- Inferior o diafragmàtic-abdominal; En
aquest tipus de respiració l’aire es concentra
a la part inferior dels pulmons (a les últimes
costelles) i en aquí el diafragma pot dur a
terme la seva activitat amb moviments d’ascens i descens. Amb aquest tipus s’aconsegueix una bona ventilació pulmonar i l’adequat suport per a la funció vocal.
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4.- Respiració completa; És la suma de totes
les anteriors, ja que compleix totes les
avantatges de la respiració alta, mitja o
diafragmàtica-abdominal, sense cap inconvenient.
Pel que fa a la laringe, està situada a la part
mitja i anterior del coll i està formada per
cartílags, lligaments i músculs. Els músculs
més importants són les cordes vocals.
L’aparell de la laringe té forma de piràmide
triangular amb base superior i vèrtex inferior
que s’uneix amb la tràquea. Durant la fonació ascendeix i descendeix segons els fonemes emesos i les variacions d’altura que es
dóna amb la veu. La laringe és per tant un
òrgan constituït estructuralment per cartílags,
units entre si per lligament i músculs que fan
factible la mobilitat de les cordes vocals.
Tota llengua és en si mateixa un sistema format per un número limitat de sons (fonemes) que es diferencien uns dels altres per
caràcters precisos. Cada fonema té el seu
particular punt i forma d’articulació. Així
doncs, segons el mode d’articulació es classifiquen segons es pronuncien amb un tancament, o deixant via lliure a la sortida de
l’aire, d’aquesta manera apareixen sons de
tipus fricatius, oclusius, nassals, africats, etc.
Una vegada es produeix el so, ascendeix cap
a les cavitats de ressonància on serà no sols
enriquit des del punt de vista del timbre,
sinó articulat gràcies a l’adaptació de diferents òrgans mòbils (llengua, vel del paladar,
llavis) i fixes (arcades dentàries, paladar dur).
El vel del paladar és un òrgan mòbil que té
la funció de determinar si un so tindrà característiques nassals o bucals.
L’acció de la llengua és important per una
adequada emissió vocal. La seva mobilitat
afavoreix la sortida de l’aire segons el fonema a emetre. Això també passa amb la musculatura temporo-maxil·lar, que el seu moviment ascendent i descendent afavoreix també una correcta emissió de veu. Així doncs,
aquelles persones que quan parlen no se’ls
entén, possiblement observem falta de vocalització, és a dir, falta de moviment maxil·lar i
lingual.

per una laringitis crònica inflamatòria o per
altres causes. Són alteracions del timbre de
veu que causen sensació de cansament i la
inflamació de la zona laríngia. El tractament
requereix un silenci absolut, durant uns dies.
És molt freqüent en l’àmbit docent.
-Nòduls vocals: són creixements benignes (no
cancerígens) sobre les cordes vocals produïts
per l’abús de la veu. És una mena de durícia
que es forma als costats de les cordes vocals.
Són un problema freqüent en cantants professionals, ja que el seu òrgan vocal és molt
més sensible que el dels altres i qualsevol
excés repercuteix immediatament en la veu.
Provoquen que la veu es torni ronca, greu i
tallada.
-Pòlip vocal: és un creixement tou, benigne,
semblant a una “ampolla”. Normalment és
produït pel consum de tabac, hipotiroïdisme
(massa funcionament del tiroides), i mal us
de la veu. Provoquen que la veu sigui ronca,
greu i tallada
4.- Educació de la Veu. Consells pràctics
-Una bona tècnica respiratòria i una reeducació vocal ajuden a conservar la veu més
temps.
-No fer ús de la veu massa estona en situacions de labilitat laríngia, com un refredat,
una congestió nasal, grip…
-Mantenir uns bons hàbits saludables: una
bona alimentació, abstenir-se de menjar salats que irriten la gorja i aliments de difícil
digestió.
-Evitar aigua molt freda quan el cos està
suat, perquè produeix ronquera.
-Dormir les hores suficients.
-Eliminar factors irritants sobre les cordes
vocals (alcohol, tabac, fum…). Durant el
temps de permanència en un local tancat

3.- Alteracions de la Veu
Algunes malalties que poden provocar trastorns vocals són:
-Laringitis: es caracteritza per una veu aspra
o ronca degut a l’ inflamació de les cordes
vocals. Pot ser causada per un ús excessiu de
la veu, infeccions, irritacions, inhalacions, etc.
Els trastorns de les cordes vocals són
normalment provocats pel mal ús o abús de
les cordes vocals a més d’altres factors.
-Amigdalitis: infeccions de les amígdales, que
són causa, moltes vegades d’afonies. L’amigdalitis dificulta la mobilitat del vel de paladar
i constitueix un impediment per a la bona
ressonància de la veu.
-Paràlisis de les cordes vocals pot produir-se
en una o ambdues cordes vocals. És una
malaltia que pot oscil·lar entre suau i mortal
(ja que les cordes vocals obertes permeten
que el menjar o els líquids arribin a la
tràquea i els pulmons). Pot ser causada per
traumatismes en el cap, coll o cervell, tumors, càncer del tiroide o del pulmó o una
infecció viral).
Altres malalties provinents del mal ús dels
òrgans vocals són:
-Disfonia funcional o afonia; es pot produir
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mirar que la temperatura no sigui gaire
elevada per evitar que es ressequi l’ambient,
i procurar que es mantingui la humitat amb
aparells apropiats.
-Tenir en compte que episodis emotius i/o
esdeveniments o notícies depriments, episodis d’ansietat, cansament després d’un treball fatigós, poden afectar a la gorja.
-Utilitzar la veu sempre amb un volum moderat i fent ús del micròfon a les aules.
-Evitar alçar la veu de forma innecessària.
Parlar molt en veu alta en un ambient sorollós deforma la veu i es pot produir afonia.
-Evitar abusar de la veu, parlar molt i fort, fer
veus rares.
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Plegats som més forts: Algunes claus d’interpretació
de l’acció pedagògica al darrer decenni i propostes
col·legials per als/les professionals de la Pedagogia. 1
Ferran Benet Carreras i Tudurí 2
Doctor en Ciències de l’Educació
Psicopedagog
© VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic
Company i Franquesa
Una anècdota per començar
Potser encetar amb un acudit la redacció
d’un assaig seriós sobre l’evolució de la professió pedagògica sigui en pèl agosarat. Ara
bé, l’atreviment tal volta no resulta capciós si
tenim en compte la naturalesa d’aquesta
evolució als darrers anys, analitzant-ho des
de la perspectiva objectiva de la gent que
s’hi dedica, del seu abast formatiu i de la
repercussió pública que té. Així que ens
permetem abordar la qüestió amb una petita
anècdota prèvia.
Fa uns mesos el meu fill de nou anys em
demanà que li expliqués una caricatura de la
feina dels pedagogs que havia vist a l’hemeroteca de la versió digital del diari La Vanguardia. La vinyeta era del dibuixant tarragoní
El Faro. La cosa anava així. Dos nens juguen
al terra del saló de casa seva. El pare demana al fill i a l’amic seu amb qui juga que vagin a esmorzar. —«veniu a l’element integrador
rectangular per a iniciar el procés de nutriciósocialització», requereix el progenitor. —«Què
diu?», pregunta l’amic al fill. —«Que anem a
taula a menjar», diu el nen. Acte seguit s’arronsa d’espatlles i conclou. —«És que el meu pare és
pedagog i li agrada posar noms rars a les coses que
tenen un nom de sempre».
Astorat per la indissimulada mala bava de
l’acudit, no vaig saber què contestar al meu
fill. Hi donava voltes i no me’n sabia avenir:
de veritat que des de fora ens veuen així?;
per què ens presenten com una colla de bocamolls que emboliquen la troca en comptes
de resoldre-la? Més enllà de l’evident exageració injusta d’aquesta boutade, el cas és
que el plantejament de la tira gràfica incorre
en un dels tòpics actuals més generalitzats
sobre la feina dels professionals de la Pedagogia, amb múltiples repercussions que intentarem explicar seguidament.
Al caliu del títol que encapçala l’article,
aquesta anècdota personal serveix de pòrtic
per a engirgolar les següents qüestions en
dos pols diferenciats: en un primer moment,
com ha estat l’evolució dels/les pedagogs
aquests darrers deu anys?; a banda de l’ensenyament reglat, com s’ha visualitzat públicament la seva acció en altres segments laborals?; quin és el retrat (o la caricatura) que
se n’ha perfilat en el bessó d’una societat del
benestar a la baixa, atesa la conjuntura econòmica?; a partir d’aquesta diagnosi inicial
—en segon lloc—, quin paper han tingut i han
de tenir els col·legis professionals cara a
l’articulació, difusió i defensa dels interessos
professionals del sector?

Aquest text intentarà, per tant, apedaçar respostes —entre d’altres plausibles— a aquests
interrogants, adonant-nos de seguida que
una anàlisi acurada presenta llums i ombres.
La tesi a desenvolupar és aquesta: d’una
banda, la darrera dècada ha estat fonamental en la consolidació d’espais pedagògics i
en la diversificació de nous en la societat de
l’aprenentatge i la informació. De l’altra, però, ha significat la seva devaluació degut a
les retallades, a l’estigmatització de la seva
tasca i a l’aprimament estructural de la cobertura socioeducativa als darrers cinc anys.
Però anem a pams.
El quèquicom del treball dels/les pedagogs
Des del rerefons implícit de l’acudit del principi, és ben palès que d’un temps ençà ha
aflorat a casa nostra una rica però tendenciosa caterva d’opinions sobre l’evolució de
l’acció pedagògica que mereix fer-ne cinc
cèntims.
Diem «rica» perquè algunes interpretacions
han ajudat a configurar un consens generalitzat sobre la decisiva incidència dels professionals de la Pedagogia en l’acció assistencial, en el seu paper en la promoció de la
formació i el canvi social, i en la contribució
a vertebrar la igualtat com un dels pilars de
la societat del benestar. Fites conquerides
després de molts anys de lluites i reivindicacions col·lectives, com exposa brillantment
Subirats (2003). En aquest sentit, es pot dir
sintèticament que el darrer decenni ha estat
rellevant en quatre factors: 1.en l’emergència
de nous espais laborals (cultura, empresa i
ocupació, noves tecnologies, sanitat, mediació, formació de formadors, justícia, gent
gran, recursos humans, esport, orientació,
animació, serveis socials, etc.); 2. en l’aportació nuclear dels/es pedagogs com a capdavanters en la cultura de la feina en equip
amb el seguiment formatiu de persones,
grups i/o institucions; 3. en la resolució conjunta de problemes socials complexos; i 4.
en el rigorós treball interdisciplinari. Com a
conseqüència de tot plegat, s’han redefinit
eficaçment competències bo i demostrant
una insòlita capacitat permanent d’aprenentatge, de versatilitat i de reajustament a les
noves demandes, engegant habilitats resolutives en el disseny, implementació i avaluació de programes i/o col·lectius, davant la
tessitura d’haver de situar-se en el nou teixit
laboral tot adaptant-se amb celeritat a una
societat en mobilitat constant (Flecha i
Tortajada, 2005).
Però també diem «tendenciosa» atès que
l’acudit inicial ens posa a l’aguait d’un fet
paradoxal: la visualització pública d’aquesta
tasca no ha ajudat a modificar els esquemes
sovint esbiaixats sobre com s’ha percebut
aquest esforç a nivell social. Els professionals
de la Pedagogia segueixen encasellats en un
maremàgnum de tòpics, estereotips i clixés
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—de variada tipologia—, socialment assentats
sobre la naturalesa i l’abast de la seva feina.
El cas és que aquests biaixos articulen
constructes ideològics d’interpretació políticament (in)correctes de l’acció pedagògica,
que esdevenen la gran pedra de toc a l’hora
de discernir objectivament (o més aviat
interpretar-ho malament de forma tendenciosa) les innegables fites assolides als darrers anys. Vet aquí la contradicció!
Al cap i a la fi, estem desgraciadament avesats a l’entelèquia que sobre el fet pedagògic tothom es vegi legitimat a dir-hi la
seva, a tort i a dret tothom en sigui expert,
tothom tingui altaveu per airejar idees profètiques, fins al punt —no cal dir-ho— que els
propis professionals els en queda un regust
de perplexitat (per no dir de clara indignació)
davant afirmacions mantingudes als mitjans
amb poc aprofundiment i molt sensacionalisme. “Aquesta mena de pronunciaments”, apunta Carbonell (2004,36), “conciten generalitzacions desqualificadores que acaben desprestigiant
la Pedagogia com a disciplina i anatemitzant la
seva pràctica”. En són lluït botó de mostra
abundants declaracions polítiques recents o,
sense anar tan lluny, l’acudit esmentat. Tot
utilitzant l’inefable paraula crisi com a
mantra oracular, aquesta cortina de fum
esdevé el brou de cultiu des del qual
desmantellar serveis, institucions o prestacions —d’eficàcia empírica comprovada— que
fins fa poc havien estat decisius com a
factors de cohesió social (Giroux, 2001; Imbernón, 2005). Resultat: no s’indaga seriosament sobre els dilemes ni els paranys, ni es
calibren les conseqüències fatals de les tisorades, ni s’hi suggereixen alternatives amb
un mínim d’honestedat intel·lectual. Una
primera conclusió, per tant: als darrers temps
sobre el món de la Pedagogia s’ha escrit
molt, moltíssim, però massa sovint amb la
finalitat de sentenciar i prescriure el que s’hi
fa, o menystenir el que s’hi ha de fer, al
marge dels mateixos implicats. Dit d’una
altra manera: molta feina i ben feta, sí, al
preu d’impedir dignificar millor la professió
davant l’onada involucionista actual disfressada de desiderates, eufemismes i llocs
comuns.
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Això ha conduït al fet que els pràctics s’han
sentit agents passius, sense veu ni vot,
d’òrgans decisoris que sostenen amb la boca
petita que la seva tasca és una mena
d’excrescència redundant del sistema, quelcom superflu en època de poda esmolada.
Hi ha abundants arguments per creure que
una barreja de desànim no exempt de temor
s’ha apoderat de gran part de la gent que
treballa al ram (Carbonell, 2004). No debades, és incisiva la idea que en el camp, uns
estudien la Pedagogia, altres la decideixen,
altres la gestionen i altres la porten a la pràctica, la qual cosa cristal·litza en una balcanització entre el discurs pedagògic i les pràctiques reals, entre la propedèutica i el seu
efecte en l’acció cohesionadora que ara, en
paraules de Subirats (2003), es pretén posar
en qüestió. En definitiva: entre els que fan de
la formació una eina provada i eficaç, i els
que sostenen que aquesta és estructuralment retòrica en base als malentesos, desencontres i tòpics apuntats abans3.
Aquesta sorprenent disparitat d’intencions i
d’expectatives es reflecteix en els discursos
benintencionats, però també en els apriorismes subjectius sobre les conseqüències que
la Pedagogia ha de tenir en els diversos
camps de treball. Formar i per què significa
plantejar en quin model de societat es pretén fer-ho, en quins segments i amb quins
actors, amb quins recursos humans i materials, amb quines institucions públiques o
entitats privades, de la qual cosa es dedueixen perfils competencials delimitats, i el
seu reflex en l’articulació corporativa d’una
estructura col·legiada que els empari i hi
respongui amb eficàcia.
És aquí on cal encarar la segona part de les
qüestions apuntades al principi: quin rol han
tingut i han de tenir els Col·legis Professionals als desafiaments exposats?
Els col<legis professionals: un possible balanç i
perspectives de futur
Del que s’ha dit fins ara, a ningú no se li escapa que el paper que han representat els
col·legis ha estat prou rellevant. És cosa sabuda que el teixit civil català no s’articula
d’antuvi des de la suma d’individualitats sinó
des de la unió de forces, des de la confluència d’interessos, des de la vertebració
col·lectiva de postures. Ras i curt: del plegats
som més forts com a exponent del fer país.
En el cas dels/les pedagogs, mitjançant
col·lectius garantistes de la qualitat professional dels seus membres, i de mediació i
arbitratge entre ells i la resta d’estaments.
Una altra conclusió: els col·legis professionals no són un reducte decimonónico del
passat, com alguns volen fer creure4. El seu
estatus és necessari i el seu paper fonamental en temps aggiornistes com aquests5, en
detriment d’aquelles veus que els acusen de
corporativisme, opacitat, endogàmia o sectarisme (Muñoz, 2007). Ben al contrari, representen amb transparència els interessos
legítims de la professió davant la societat i
l’Administració.

dussers6. Des d’una posició d’observadors
externs, podem afirmar que, molt en resum,
han estat dos els fronts d’incidència del
Col·legi durant aquest decenni: d’una banda
la formació i de l’altra la vetlla dels interessos dels seus membres —i, per extensió,
de la resta dels professionals del gremi—
davant organismes públics i ens privats.
En relació a la formació, l’entitat ha fet un
esforç remarcable com a plataforma de
difusió dels nous escenaris d’intervenció a
casa nostra —apuntats a la primera part de
l’article—, tot creant vocalies i grups de
treball i estudi específics per a col·legiats, i
obrint aquesta formació a la resta de professionals a través de cursos temàtics, congressos o xerrades amb la participació
d’especialistes de la Universitat, pràctics, com
també en col·laboració amb col·legis de pedagogs d’altres comunitats. Aquesta línia
d’accions ha donat fruits en forma de monografies, publicacions i debats posteriors, la
crònica dels quals s’ha reflectit puntualment
a la pàgina web, amb ressonància notòria als
mitjans de difusió7. La visualització d’aquesta
tasca ha estat important per: a). ubicar els
professionals en el pla públic; b). reivindicar
el seu paper essencial com a eix cohesionador de l’escena social; i c). aglutinar tot l’estament en una sola veu nítida, potent i clara
davant la societat catalana.
En relació a la vetlla dels interessos del sector, la representació legal s’ha materialitzat
en la clarificació i vigilància escrupolosa dels
nous perfils competencials, esbossats al principi, que han reconfigurat el rol del/la pedagog en el nou mapa laboral, amb especial
atenció a la defensa del tarannà formatiu
d’avantguarda del/la pedagog en relació
amb la resta de pràctics que hi interseccionen —educadors socials, tècnics educatius
superiors, treballadors socials, psicòlegs educatius, formadors laborals, etcètera—. En
aquest sentit, la presència reivindicativa del
Col·legi ha estat prou activa en tres vessants:
1. a través de comunicats o declaracions en
defensa d’aquests interessos citats; 2. en la
denúncia d’intrusismes, arbitrarietats o conculcació de drets; com també 3. a favor de la
dignificació de les seves condicions laborals,
ara per ara greument devaluades. Un exemple d’aquest últim és el darrer Manifest del
Col·legi, aprovat en Junta de Govern el 30
d’abril de 2012, en relació a les declaracions
del ministre del ram menyspreant l’educació
de la qual és màxim representant estatal.
Ara bé: amb declaracions i manifestos no
n’hi haurà prou. Caldrà liderar, mobilitzar, arbitrar, consensuar, avaluar, decidir per lluitar
per a una praxi pedagògica que no suposi ni
un pas enrere en allò que ha costat tant

d’assolir. En efecte, aquest seguit d’accions (i
d’altres que no caben aquí) no han de lliscar
en l’autocomplaença o el cofoisme. L’empresa que s’augura serà dura. La resolució
1664/2010 de 25 de maig per la qual
s’aprovaren els estatuts del Col·legi de Pedagogs8 és una eina legal cabdal per emprendre iniciatives contundents que serà
ineludible portar-les endavant sense dilacions.
... i una altra anècdota de comiat
Com dèiem de bon començament, hem intentat identificar llums i ombres. És possible,
tanmateix, que amb l’anàlisi feta hom hagi
volgut il·luminar la realitat a canvi de deixar
una colla de trets difuminats o perduts a les
ombres. Sabem també que no es pot
il·luminar sense fer ombres. El problema,
però, és quan la manera dominant de fer
llum no permet visualitzar la feina ben feta
dels/es pedagogs a Catalunya tots aquests
anys, com s’ha tractat d’explicar.
Així les coses, podem albirar un futur millor
que no només consolidi la tasca realitzada
sinó que a més l’eixampli i enforteixi?; hi ha
alguna escletxa per a l’optimisme o, almenys,
per deixar-nos emportar per una saludable
ironia? I tant. Si hem encetat aquestes ratlles
amb una anècdota, no està de sobres —ja
posats— concloure-les amb una altra.
El fet és que dies després que el meu fill em
demanés què significava aquell acudit que
no entenia, ell mateix en va localitzar un
altre, aquest últim del genial Francesco
Tonucci, publicat al suplement d’educació de
la revista Time. En aquest cas, la tira gràfica
anava d’un home que coneix un jove a la
cloenda d’una manifestació. Després de
parlar de moltes coses, i en un to més
confident, el jove li gosa demanar: —«diguim,
senyor: està vostè bé d’ànims?», —«sí», respon,
sorprès. —«Té ganes de lluitar?», —«és clar»,
afirma, més sorprès. —«Creu que és possible
canviar la societat?», insisteix el jove. —«Per
descomptat!», respon l’home, estupefacte.
—«Doncs no hi ha dubte: segur que vostè és
pedagog». I, aquest cop, rai que sí va entendre l`acudit el meu fill!
Referències utilitzades:
Carbonell, F. (2004). Educar en temps d’incertesa.
Barcelona: Lleonard Muntaner ed.
Flecha, R. i Tortajada, I. (2005). Retos y sali-das
educativas en la entrada de siglo. Dins F. Imbernón
[Ed.], La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro
inmediato (pp.13-27). Barcelona: Graó
Giroux, H. (2001). Cultura, política y práctica edu-cativa.
Barcelona: Graó
Imbernón, F [Ed.] (2005). La educación en el siglo XXI. Los
retos del futuro inmediato (pp.5-12). Barcelona: Graó
Muñoz, X. (2007). “Els reptes dels col·legis
professionals catalans davant la Llei del Par-lament
de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals”. La
Notaria, 43-44, pàgs. 15-28

A deu anys vista de la creació del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya, és excusa idònia per
a fer balanç de la feina feta i dels resultats
obtinguts, que avancem no són pas esca-

Subirats, J. [coord.] (2003). Més enllà de l’escola.
Transformacions socials i noves dinàmiques educati-ves i
professionals. Barcelona: Mediterrània
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----------------------1-Assaig guanyador del ©VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, convocat
en el marc del 10è aniversari del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2002-2012), amb la temàtica:
“L’evolució professional de la Pedagogia: els col·legis professionals, motors de consolidació i reconeixement social.”

ment de monopolis legals. Aquestes veus refractàries apel·len sobretot als col·legis d’enginyers,
metges, farmacèutics o d’advocats, degut al fet
que tenen un paper tributari en el fixament i cobrament de taxes o gravàmens sobre les llicències
d’obra nova, les patents farmacèutiques o les
instruccions sumarials, respectivament.

7-En un rastreig superficial a través de cercadors,
s’han identificat més de tres cents índexs o
referències contrastades als mitjans de comunicació sobre activitats, lliurament de premis, presentació de textos, comunicats o noticies vinculades
amb el Col·legi Professional de Pedagogs de
Catalunya, la qual cosa demostra la transcendència de la feina feta.

2-Doctor en Ciències de l’Educació, llicenciat en
Psicopedagogia, llicenciat en Filosofia i Diplomat
en professorat d’EGB, especialitat en Ciències
Socials
3-Els exemples són abundants als mitjans i a la
literatura més o menys especialitzada, fins al punt
que alguns autors, ficant el dit a la nafra,
asseguren que «les coses ja no haurien d’anar a
pitjor perquè entre tots i totes ens decidíssim a
arreglar-les de debò, en lloc de fer-ho veure i
espatllar-les encara més. I això vol dir treballar no
solament sobre els símptomes de la malaltia sinó
també, i de manera especial, sobre les causes. Fins
quan hi haurà només intervencions pal·liatives,
sense prendre’ns seriosament les preventives?»
(Carbonell, 2004, 17).
4-Determinats sectors polítics i minoritaris col·lectius d’afectats s’han aixecat a favor de legislar restriccions al sorgiment de nous col·legis professionals, o de reduir el poder discrecional dels existents adduint que tenen una estructura hermètica,
finalitats espúries, interessos pecuniaris i revesti-

6-Tot i que la responsabilitat i la representació
pública recau en poques persones, l’entusiasme
abnegat i voluntarista d’engegar una empresa
col·legiada d’aquesta mena es deu a idees,
critiques i a ànims de moltes persones, d’entre les
quals la figura del professor Frederic Company i
Franquesa n’és un exponent clar per mèrits propis.

8-Adaptada a la Llei del Parlament de Catalunya
7/2006 de 31 de maig de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals.

5-Es preveu que com a conseqüència de la fusió
de les caixes d’estalvi catalanes i la seva refundació en bancs, més de dos cents cinquanta pedagogs/es que treballen a les seves fundacions, engegant programes culturals, museístics o socials,
seran acomiadats durant el període 2012-2014,
segons dades publicades a La Vanguardia
(7/04/2012).

ESPAIS PER A PUBLICITAT I DIFUSIÓ
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya posa a l'abast, espais a la web i a la revista Eix
Per a la difusió i publicitat d’activitats d’entitats, organitzacions, centres...
Els col·legiats/des poden difondre les seves activitats i/o anuncis a la web, sense cap cost.

Més informació a: www.pedagogs.cat i a: espais@pedagogs.cat

eDUCACIÓ i xARXA
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IMPORTÀNCIA DEL NEGOCI EXPORTADOR
Invertir avui en bancs espanyols? A primer cop d’ull no destaca el seu potencial a curt termini. Els analistes anticipen que veurem una caiguda dels beneficis per acció que s’explica per dos motius principals: la necessitat d’accelerar dotacions, que reduirà els resultats a curt termini, i
la necessitat d’enfortir immediatament el capital dels balanços.
No podem oblidar, tanmateix, que, rere totes aquestes necessitats urgents, el negoci bancari tradicional continua el seu ritme i podem entreveure, fins i tot, línies de negoci que comencen a ser atractives. A conseqüència d’això, d’aquí a pocs anys trobarem entitats molt fortes, en
què tornaran a brillar els comptes de resultats gràcies a l’altíssima capacitat d’haver mantingut i, fins i tot, millorat la capacitat de generar
beneficis estables també al mercat nacional, que avui sembla que té poc atractiu.
On es poden trobar rendibilitats atractives de negoci? Primer de tot, ens fixarem en els mercats amb més creixement: en els internacionals. Si
bé la recessió que vivim a Espanya ens fa pensar que les economies de tot el món estan patint una desacceleració, les dades recents mostren
més dinamisme a l’exterior.
Segons les dades publicades a l’actualització d’abril del Global Economic Outlook de l’FMI, el PIB mundial creixerà un 3,3% el 2013, seguit
d’un 4,0% el 2014. Destaquen els països emergents, amb un creixement mitjà del seu PIB del 5,3% el 2013 i del 5,7% per al 2014. La zona
d’Àsia creixerà un 7,1% i 7,3%, respectivament. És als països avançats on el ritme de creixement és més suau: 1,2% el 2013, accelerant al 2,2%
el 2014. En aquest grup contrasta el vigor dels Estats Units, amb ritmes previstos de l’1,9% i 3,0%, amb el llanguiment de la zona euro, on es
pateix més la frenada. Les previsions de l’FMI apunten a creixements del PIB per a aquesta regió del -0,3% el 2013 i de l’1,1% el 2014. I en el
cas d’Espanya, on es preveu que el PIB, després de contreure’s un -1,4% el 2012, caigui un 1,6% el 2013 i torni el 2014 a un creixement
positiu, del 0,7%. En suma, les previsions apunten que la divergència en el ritme d’activitat continuarà sent elevada, d’aquí la urgent i vital
necessitat d’impulsar el sector exterior.
Doncs bé, no tan sols ens trobem amb economies a la resta del globus creixent per sobre del ritme de la nacional. Cada cop s’acumula més
poder de compra a emergents i a més a més s’està invertint la tendència del comerç mundial.
I ja que l’economia espanyola té en aquest moment una debilitat de la demana interna que trigarà bastant temps a recuperar-se, les empreses més actives estan reaccionant, orientant-se cada cop més a altres mercats amb perspectives de creixement més elevades. Tenim grans
companyies que s’han pogut col·locar com a referència internacional en el seu sector i tenim també un gran teixit que sobreviu gràcies a la
seva exposició a l’exterior.
La vocació al sector exterior s’està convertint en una cosa permanent i es consolida com una característica del nostre nou model econòmic.
També veiem que els bancs amb models de direcció més actius s’apunten a obtenir d’aquesta situació una història de creixement rendible.
I és molt important el suport dels bancs per als exportadors! Cal tenir en compte que una venda a l’estranger té molt més risc de cobrament.
No són solvents totes les empreses dels països solvents, i viceversa. Hi ha empreses solvents a dins de països considerats de risc. L’estratègia
exportadora, sobretot al principi, ha de dominar el control dels pagaments per tal de no arrossegar tota l’organització.
Les entitats financeres que han vist aquest procés com una oportunitat de negoci es preparen per acompanyar el client en el seu procés d’internacionalització, llançant projectes que involucren tota l’organització. Mentre se situen al costat dels clients i potencials amb perspectives
millors, aconsegueixen al mateix temps atresorar l’operativa més atractiva a curt termini, ja que també és rendible, amb un lleuger consum
de capital i amb ingressos recurrents, i en mercats de creixement. A més a més, amb aquesta política, diversifiquen la seva cartera d’inversió
cap als sectors més productius. Tot a favor seu. En algun cas, l’aposta pel comerç internacional comporta una trajectòria plena d’èxit. Per
exemple, Banc Sabadell acapara quotes del 24%.
Els negocis a l’entorn del comerç exterior que s’estan desenvolupant millor són el finançament d’operacions internacionals, juntament amb la
distribució de divises i els seus productes derivats.
En comerç internacional, és molt important l’experiència bancària en crèdits documentaris, especialment quan es vol assegurar com a mitjà
de cobrament en mercats emergents. També destaca la seguretat dels avals i les garanties bancàries. Tenen una normativa complicada, que
l’exportador no domina, per la qual cosa necessita trobar suport en el seu banc.
Si es comercia amb Europa, s’utilitzen sistemes de cobrament electrònics, equivalents al quadern 58 de cada país (exemple: a França, la LCR;
a Alemanya, la DDS; etc.). Són sistemes que tendeixen a substituir la transferència, quan l’exportador vol tenir la iniciativa de cobrament. A
Europa, aquests sistemes convergiran en la SEPA, que estarà plenament operativa l’any que o l’altre.
Molt lligat a l’evolució de productes vinculats a comerç internacional hi ha el desenvolupament de productes de distribució de tresoreria en
divises. Es negocien moltes operacions en dòlars americans i l’euro també s’imposa, però cada vegada es tanquen més operacions en divises
exòtiques. Les assegurances de canvi a venciment fix o amb possibilitat de ser utilitzades durant un termini obert són tradicionalment les més
utilitzades. Les exportadores se senten cada vegada més còmodes amb estructures de derivats, cost zero, que busquin o bé millorar els canvis
mitjans o bé beneficiar-se de moviments de les divises a favor seu (acumuladors, forward plus, etc.). És important la capacitat de cada
tresoreria per cotitzar amb agilitat, ajustar imports al volum de cada operació, adaptar-se a terminis, anticipar imports encara que siguin
opcions, etc. Són negocis que registren creixement en èpoques en què altres línies estan molt més inactives.
A conseqüència de tot això, els anys 2012 i 2013 estan carregats de reptes per al sector bancari, però també s’entreveuen oportunitats que
aprofitaran les entitats més ben posicionades. L’inversor en bancs espanyols no pot ignorar el mandat dels mercats a curt termini. Són temps
d’autoreflexió i de neteja de balanços. A llarg termini, tanmateix, les entitats que sàpiguen aprofitar la retirada de la competència per guanyar
quota en les línies de negoci amb millors perspectives de creixement, i rendibles, seran indubtablement protagonistes del sector a mitjà i
llarg termini.
Ana Bastarrica Escala, CFA
Directora de Clients Institucionals de la Territorial Nord i Territorial Nord-oest

CONSULTORIA PEDAGÒGICA RECERCA-INNOVACIÓ-QUALITAT PEDAGÒCIA UN RECURS PROFESSIONAL A MIDA
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) té oberta la seva Consultoria Pedagògica a organitzacions públiques i privades oferint serveis
pedagògics específics a mida, amb el segell de la qualitat professional del COPEC. L'activitat de la Consultoria Pedagògica compta amb una
xarxa d'experts professionals en diferents àmbits pedagògics i porta a terme:

•Recerca
•Assessorament pedagògic
•Qualitat pedagògica
•Informes pedagògics
•Altres Serveis pedagògics

•Estudis
•Anàlisi i avaluació de materials
•Creació de continguts pedagògics
•Disseny i implementació de programes pedagògics
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ESTUDI D'INVESTIGACIÓ DE LA FEPP
Estat de l'art sobre la situació dels Pedagogs/gues al Sud d'Europa:
Estudi del perfil professional del pedagog/a
La Federació Europea de Professionals de la Pedagogia (FEPP) és un organisme amb entitat jurídica pròpia, els objectius de la qual és
projectar i impulsar la pedagogia a nivell europeu i internacional, dins de les seves prioritats està l'elaboració d'un estudi per conèixer i
identificar els perfils dels professionals de la pedagogia dels països membres, les seves competències i les seves funcions, dibuixant així el
perfil del pedagog/a a Europa.
En aquest projecte es vol retre homenatge als qui foren els principals impulsors de la FEPP: Doctor Frederic Joan Company i Franquesa, 1r
president de la FEPP i impulsor d'aquest estudi i, al Doctor Giusseppe Rulli, que fou president de l'Associacione Nazionale dei Pedagogisti.
El disseny i memòria del projecte d'investigació fou presentat al Comitè de Direcció de la FEPP, a Óbidos (Portugal) el 19 d'abril de 2008,
incorporant els suggeriments i observacions com implicar les universitats dels països membres de la FEPP, nomenar el director/a del projecte
i concretar el mostreig de la investigació a titulats i titulades vinculats a les entitats de la FEPP.
En la reunió del Comitè de Direcció del 26 de novembre de 2009, a Barcelona (Catalunya), es posa de manifest que la manca de pressupost
ha impedit iniciar la investigació, i al Comitè de Direcció del 25 de novembre de 2011, a Barcelona (Catalunya), s'adjudica al projecte una
dotació econòmica amb càrrec al pressupost de la FEPP per posar en marxa l’estudi.
Durant el 2012 es dissenya, justifica i valida l’instrument per l’obtenció de dades, tenint en compte que s’ha de recollir simultàniament en
totes les entitats membres de la FEPP, pel que s’elabora una eina basada en les tecnologies de la informació i comunicació, trencant les
barreres d’espai i de temps. L’instrument queda validat pel Comitè Científic en la trobada a Barcelona de la FEPP el 18/1/2013, i la recollida a
Catalunya, València, Illes Balears, Itàlia i Portugal, realitzada entre abril i maig del 2013.
L’estudi està en fase d’explotació i anàlisi de les dades obtingudes i la previsió és presentar-lo a Palma de Mallorca el mes de novembre de
2013 en el marc de les XI Jornades Psicopedagògiques organitzades pel Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears i la
Universitat de les Illes Balears.
L'estudi d'investigació està liderat pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya, sota la direcció de la Doctora M. Concepció Torres Sabaté, amb el
següent equip:

Federació Europea
de Professionals de la Pedagogia
Secretaria General
Delegació a Catalunya
Federació Europea de Professionals de la Pedagogia
projecció europea i internacional de la professió pedagògica
per a la promoció i difusió del perfil professional del pedagog/a
i del seu codi deontològic.

22

COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

INTERVENCIÓ EDUCATIVA
EN INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT1
Natàlia Luján Roig2
Pedagoga i Psicopedagoga
Col·legiada nº 892
Visió com a ponent de la taula de creativitat
de les III Jornades sobre Altes Capacitats
intel·lectuals, celebrades el passat 20 d’octubre.
El 20 d’octubre de 2012 es van celebrar les
III Jornades sobre Altes Capacitats Intel·lectuals a la ciutat de Barcelona i van estar
dedicades a la intervenció educativa. Un dels
temes inherents a les altes capacitats és la
creativitat i és per això que es va dur a terme
una taula rodona sobre aquest tema (creativitat i intel·ligència), en el que es mostrava
una vessant teòrica i una vessant pràctica de
cada professional de la taula. Així doncs, a
continuació mostraré la meva aportació.
VESSANT TEÒRICA
1)Els programes d’intervenció per nens amb
AC, han de contemplar la creativitat només en
aquells tipus d’AC que disposin d’aquesta característica? (superdotats, talent creatiu, talent
artístic...) o s’hauria d’introduir la creativitat per
tots els tipus d’AC? Si es així, Per què? Quins
beneficis suposa? Es podrien aplicar a la resta
d’alumnes? Com s’hauria d’aplicar a les escoles?
La creativitat ha de contemplar-se no només
en nens amb AC, sinó en qualsevol nen. És
cert que l’elevada creativitat és un aspecte
comú en nens superdotats, com cita
Renzulli3 en la seva teoria dels tres anells
(Superdotació es dóna per la confluència
d’alta capacitat intel·lectual, implicació en la
tasca i creativitat), però no vol dir que als
talentosos, precoços o nens que estiguin dins
o per sota de la Campana de Gauss, no se’ls
hagi de potenciar la creativitat.
La creativitat hauria de ser una eina vehicular, és a dir utilitzar-la, potenciar-la no només en matèries en les que sigui necessària
como les artístiques, sinó que s’hauria de ser
creatiu en qualsevol àmbit. La creativitat suposa un enriquiment ple de l’alumne, la
creativitat dóna ales, ja que ajuda a sortir de
la rutina i a embarcar-se a descobrir.
És important conèixer les característiques
que avaluen el potencial creatiu, que són4:
•Fluïdesa: capacitat per produir idees i associacions d’idees sobre un concepte, objecte o
situació. Es pot expressar amb paraules, dibuixos, etc.
•Flexibilitat: capacitat per adaptar-se ràpidament a les situacions noves o obstacles imprevistos, recórrer a les nostres experiències

anteriors i adaptant-les al propi entorn.
•Originalitat: és la facilitat per veure les coses, de forma única i diferent, així com, pensar amb rapidesa i adequadament respostes
inusuals i originals a tasques específiques.
•Elaboració: grau de terminació en la presentació d’una resposta, en diversos sistemes
simbòlics (verbal, musical,...) És la capacitat
que fa possible construir qualsevol cosa partint d’una informació prèvia.
•Redefinició: és l’habilitat per entendre idees,
conceptes o objectes de manera diferent a
com s’hauria fet fins aleshores, aprofitant-les
per fins completament nous.
•Anàlisi i síntesi: és un procés que, partint de
l’anàlisi dels elements d’un problema, és capaç de crear noves definicions concloents de
la realitat de l’assumpte estudiat. L’anàlisi
detalla i descriu, mentre que la síntesi conclou amb explicacions creatives del funcionament d’un sistema o un problema. Això és
degut a que la síntesi origina la redefinició a
l’establir noves relaciones entre les parts
d’un sistema, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació (social, polític...)
Si tenim en compte que Gardner5 considera
que “l’individu creatiu és una persona que
resol problemes amb regularitat, elabora
productes o defineix qüestions noves en un
camp i d’una manera que al principi és considerat nou, però al final arriba a ser acceptat
en un context cultural concret”, segons aquesta definició l’objectiu no és que tot
individu, concretament, tot alumne no ha de
ser capaç de resoldre problemes amb regularitat i d’una forma nova? Així doncs, no
hem de potenciar la creativitat en tots els
alumnes? És probable que els alumnes superdotats arribin més lluny? És probable,
però no per això hem de descartar a la resta
dels alumnes. Els alumnes superdotats necessiten, viuen amb creativitat, i a que allò
que coneixen ho volen veure a través d’un
altre prisma, potenciant doncs, la creativitat.
El més important és que per potenciar la
creativitat en els alumnes, ha de ser-ho en
primera instància, el professor. Haurà de ser,
entre moltes coses, motivador i co-aprenent,
ja que d’aquesta forma és quan qualsevol
persona, sigui alumne o professor, creix.
2. Dins la programació curricular, on és més
factible aplicar la creativitat a l’aula? En els
objectius curriculars? En els procediments? En
els continguts? Com?
Considero que s’ha d’aplicar la creativitat en
tots els objectius, tant de continguts, procedimentals i actitudinals. Ja en l’article del 2008,
de Gómez y Macedo6 sobre “el currículo
creativo como alternativa de cambio en el
sistema educativo” es reflexa la importància
d’aquest tipus de currículum com a programació a nivells pràctics, teòrics i actitudinals
a través de la creativitat. Amb l’aplicació del
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currículum creatiu l’alumne ha de construir
els seus propis conceptes, els seus mètodes i
procediments d’acció. L’alumne ha de ser un
creador, inventor a tots els nivells.
Però abans de tot això també és important
conèixer el grau de creativitat dels alumnes.
Un exemple és el protocol de detecció de
superdotació intel·lectual. Educació infantil
(de 4 a 6 anys) elaborat per Arocas, Martínez,
Martínez i Regadera en l’any 20027, en el
que el professorat pot extreure els ítems
referents a creativitat valorant posteriorment
si el nen o nena és o no superdotat.
VESSANT PRÀCTICA
3. Expliqui’ns la seva proposta d’intervenció
(del seu centre, institució, etc.) al respecte.
La meva intervenció en aquest àmbit és de
coordinadora psicopedagògica en l’esplai
d’una associació de pares i mares amb fills
amb altes capacitats. Els objectius generals
de l’associació són:
-Crear un espai de relació per a nens amb
altes capacitats.
-Disposar d’un espai d’intercanvi d’experiències de pares i mares amb l’objectiu d’ajudar
a les famílies a assumir l’especificitat dels seus fills amb la màxima tranquil·litat, serenor i
actitud positiva.
-Contribuir a donar una visió desmitificada
sobre la realitat i les necessitats d’aquests
nens.
L’objectiu específic de l’esplai és potenciar
les habilitats socials d’una forma creativa.
L’associació té dos punts d’acció diferenciades:
1)Pares i mares: Intercanvi d’experiències i
escola de pares (les que s’han realitzat fins
ara són: les altes capacitats, quins recursos
tenen como a pares, mites... i l’assertivitat)
2)Nens: esplai
He realitzat dos projectes pedagògics:
Curs 2011-2012: Arts escèniques
Curs 2012-2013: Grans invents i inventors.
Els dos projectes pedagògics tenen en comú
els objectius anteriorment exposats i l’estructura és la mateixa en quant a activitats:
-Activitats dirigides en el pati o sala de psicomotricitat si plou.
-Berenar tots junts.
-Taller: Tant les arts escèniques com els
grans invents i inventors són els eixos transversals per potenciar les habilitats socials,
sent a la vegada creatius. El projecte pedagògic no només fa que la coordinadora psicopedagògica, en este caso jo, com els monitors, siguem creatius, sinó que potenciem
que els nens portin la creativitat a punts més
elevats si cap.
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En quant al projecte de les arts escèniques
es va realitzar un taller d’una art escènica
cada sessió: Cine, teatre, música, òpera... En
la sessió de cine realitzaren dues pel·lícules
ja que l’esplai estava format per dos grups
de nens i nenes (de 6 a 8 anys i de 9 a 12
anys), d’igual forma va ocórrer amb les obres
de teatre.
En la sessió d’òpera es van dissenyar màscares, al Nadal es van fer tambors aprofitant el
tema de la música, etc.
En quant als Grans descobriments, s’ha realitzat el tema de la bombeta realitzant un
led-espelma amb un led, vinagre i un conductor. L’escriptura fou dedicada a desxifrar a
través de codi binari o amb suc de llimona i
una espelma. La setmana dels imants es va
realitzar un motor i imants de nevera.
Durant aquest curs realitzarem rellotges
d’aigua, calculant un minut de temps i comprovar si cau al temps marcat, una càmera
fotogràfica amb una caixa (càmera estenopeica) i molts més experiments.
Per poder avaluar la integració dels alumnes
i especialment si els objectius en l’esplai es
compleixen, realitzo un informe trimestral
individualitzat que comento amb els pares i

un informe mensual (de les dues sessions) el
qual llegeixo als pares i comentem en relació
a la valoració de la sessió per part dels monitors, aspectes a millorar i propostes de
millora.
M’agradaria acabar amb una frase de l’Albert
Einstein que crec que defineix l’esperit de
l’esplai: La creativitat es la intel·ligència
divertint-se.
-------------------1-Ponència impartida per Natàlia Lujan en el
marc de la Taula Rodona “Intervenció educativa en Intel·ligència i Creativitat”, en las “III
Jornades d’Altes Capacitats Intel·lectuals: Intervencions Educatives”, el 20 d’octubre de
2012 a Barcelona
2-Pedagoga i Psicopedagoga, coordinadora
del Grup de Treball de Superdotació i Altes
Capacitats del Col·legi de Pedagogs. Psicopedagoga del centre Encaixa’t i psicopedagoga d’AFINS. natalia.lujan@pedagogs.cat
3-Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya. (2006) “Guia per la detecció i
intervenció educativa en els alumnes amb
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altes capacitats intel·lectuals”. Registre Territorial de Catalunya.P.6.
4-Martínez. M y Guirado. A (coords). (2012)
Altas capacidades intelectuales. Pautas de
actuación, orientación, intervención y evaluación en el periodo escolar. Ed. Graó. Barcelona. P.77
5-Martínez. M y Guirado. A (coords). (2012)
Altas capacidades intelectuales. Pautas de
actuación, orientación, intervención y evaluación en el periodo escolar. Ed. Graó. Barcelona. P.77
6-Gómez y Macedo (2008) Currículo Creativo
Investigación Educativa vol. 12 N.o 22, 29-37
Julio-Diciembre 2008, ISSN 17285852
[http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/pu
blicaciones/inv_educativa/2008_n22/a03v12n
22.pdf]
7-Arocas, E., Martínez, P., Martínez, M. y Regadera, A. (2002). Orientaciones para la evaluación psicopedagógica del alumnado con altas capacidades. Valencia: Generalitat de Valencia.
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Nuevos y viejos espacios
de participación ciudadana
Valeria de Ormaechea Otalora
Pedagoga
Colegiada nº 1325
Revisión de los conceptos de Estado-nación, democracia y participación social. Nuevos escenarios de
expresión ciudadana.
Cuando se habla de participación relacionamos casi directamente con juventudes pero…
¿Qué entendemos por juventud? ¿A quiénes
consideramos jóvenes? ¿Cómo pensar la
diversidad de estos jóvenes? o ¿Cómo leer o
interpretar las prácticas y expresiones juveniles? Podría parecer que esta idea de juventud poco tiene que ver con categorías universales o con clasificaciones etarias sino
más bien con categorías relativas construidas
socialmente. La participación juvenil no
estaría ligada únicamente a determinada
franja de edad sino más bien en la singularidad de sus propuestas. Así nos encontramos
con grupos de participación activa “relativamente nuevos” como los Iaioflautas u otros
no tan nuevos hoy pero significativos en este
aspecto como Madres o Abuelas de Plaza de
Mayo o experiencias expresivas consideradas
“jóvenes” como es el caso del último festival
de cine de Berlín que cobija en su “sección
joven” propuestas que más tienen que ver
con una actitud o mirada de la realidad que
con la pertenencia (del realizador, director o
productor) a una franja etaria en particular.
Para hablar de participación, entonces, comenzaré haciendo una brevísima situación
de la idea de Estado y de aquellos elementos que parecen definir el nuevo escenario
en el que aparece la participación.
Estado
El surgimiento de los Estados nacionales es
un hecho muy reciente si pensamos en tiempos históricos. La aparición de estos Estadosnación tal como hoy los conocemos se
gestan en la segunda mitad del Siglo XIX
tras un largo proceso que fue evolucionando
desde los siglos XVI y XVII acompasado por
la revolución liberal, revolución burguesa y
revolución industrial dando lugar a un nuevo
orden radicalmente distinto (liberal, burgués
y capitalista).
Las nuevas corrientes del pensamiento europeo dieron paso a la idea de ciudadano, según esta concepción el sujeto pasa a ser
portador de derechos individuales cuyo ámbito de legalidad es el Estado. De esta forma
se crea un sistema de derecho uniforme en
todo el territorio. Los Estados, por tanto, se
construyen alrededor de una idea de homogeneidad cultural vinculados a un territorio.
Así los individuos quedarán ligados a los Estados que les darán sentido de pertenencia a
la comunidad, seguridad y libertad para
guardar el derecho a la propiedad y preservar sus intereses.
En la actualidad este elemento tan importante en la idea de Estado como es la territorialidad se desdibuja y comienza a conceptualizarse como espacio no ligado necesariamente a lo geográfico. Pero es que además este
vínculo entre Estados y territorio se rompe
con la acción de algunos movimientos socia-

les, es el caso en Latinoamérica de las comunidades indígenas que reivindican y recuperan lo que ellos llaman su territorio con
nuevas formas de autogobierno y autogestión, o el caso del Movimiento Sin Tierra en
Brasil.
Para algunos autores esta fisura del Estadonación es muy reciente y responde por un
lado a la crisis del Estado de Bienestar de los
años sesenta, a la caída del estado soviético
y por otro a la ofensiva ideológica contra el
Estado por parte de los medios políticos,
académicos y prensa cercanos al capitalismo
avanzado. (Français A., 2000.).
Hasta hace relativamente poco tiempo la
mayoría de los países aspiraban a un modelo de Estado-nación que se definía a si mismo bajo una identidad, lenguaje, símbolos,
mitos, religión, etc. comunes y que eran
expresión de su nacionalidad. Es por esto
que los Estados como tales fueron construidos por medio de políticas activas de afirmación de la nación donde los sistemas educativos tuvieron un papel preponderante. Por
supuesto esta construcción de la identidad
nacional fue absolutamente arbitraria y poco
o nada natural, como dice Kymlicka, ya que
suprimía cualquier otra identidad alternativa
y buscaba definirse como un Estado mononacional. (Kymlicka. 2002)
Sin embargo, dentro de estos Estados han
existido y existen otros grupos que confrontan con la fuerza homogeneizadora que estos ejercen y en algunos casos han propuesto Estados “multiculturales” y bilingües o
plurilingües más acordes a sus necesidades
y realidad.
España es un claro ejemplo de un Estado
conformado por otras naciones, con unos
territorios definidos, con lenguas y culturas
propias que buscan establecer formas de
gobiernos con mayor autonomía y poder de
decisión. Manuel Castell (2001), en este sentido hace un apunte que me pareció interesante pues hace una distinción en relación a
la construcción de la nación vasca y la catalana. Nos dice que la idea de nación vasca
está construida alrededor de la noción de
territorio mientras los países catalanes lo han
hecho en torno al idioma.
De esta forma la construcción del Estadonación español, como otros, se hizo bajo la
unificación y homogeneización de la población. Durante los gobiernos de la República
otras identidades nacionales tuvieron cierto
reconocimiento aunque más tarde quedaron
anuladas con el régimen franquista. Luego,
con la apertura democrática, la transición,
que hoy vemos, poco tuvo de modélica, más
la constante negación de la historia reciente
han hecho difícil un auténtico reconocimiento que no ha permitido cerrar hondas y
recientes heridas. Es difícil así generar una
cultura política y construir un sistema
democrático que vaya más allá de lo formal.
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Ciudadanía
Pensemos ahora en la idea de democracia
tan vinculada al modelo de Estado. La democracia como tal nace de una concepción
individualista de la sociedad y el Estado producto de tres acontecimientos: el contractualismo del siglo XVII y XVIII, el nacimiento de
la economía política y la filosofía utilitarista.
En sus orígenes la doctrina democrática concibió un Estado sin intermediarios, donde los
individuos, sujetos soberanos, eran los responsables directos de las decisiones que
hacían a la “cosa pública”. Sin embargo,
nuestras democracias actuales, podríamos
decir, son todo lo contrario. Los distintos grupos, organismos, asociaciones diversas, sindicatos, etc. pasan a ser sujetos políticos con
extraordinario peso. Los individuos más que
ser sujetos de derechos dentro de los Estados pasan a estar “sujetados” por este tipo
de agrupaciones que dicen representarlos. La
sociedad aparece, entonces, como una sociedad policéntrica o poliárquica con tantos
centros de poder como grupos u organizaciones se desarrollen en ella.
En relación a esto Norberto Bobbio (1993)
presenta una serie de, lo que él llamó, promesas incumplidas que podríamos interpretar como algunas de las claves del debate y
la crítica a las actuales democracias.
Una de ellas es la cuestión de la representación. En una democracia moderna o representativa quien asume la representación
política no puede estar sujeto a “mandato
vinculado”, es decir, el representante no debe legislar o velar por los intereses del grupo
al que representa, sino que debe buscar los
intereses de la nación. Sin embargo, las democracias europeas están signadas por la
defensa y representación de intereses sectoriales. Hasta aquí vemos como distribución
del poder y el modelo representativo están
directamente vinculadas y se refuerzan mutuamente. La puja por espacios de poder entre los distintos sectores sociales hace que
los sujetos (entendidos en sentido clásico)
pasen a ser concebidos como votos, números o consumidores. Es así como el mandato
vinculado se presenta como única posibilidad en detrimento del mandato imperativo.
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Otra de las promesas incumplidas es la derrota del poder oligárquico. La presencia de
las elites en los gobiernos democráticos es
algo indiscutible y en clara continuidad con
lo anterior. Las dinámicas hasta aquí planteadas han hecho que la sociedad internalice
o naturalice la idea de una “clase política”
cada vez más alejada de sus supuestos representados. Esto es de la más rabiosa actualidad en estos días de escándalos mediáticos.
Es interesante ver la relación entre democracia política y democracia social ya que para
que una democracia sea tal y en un sentido
amplio, la democracia política debe atravesar
también otros espacios sociales, ya que los
individuos no sólo cumplen un rol general
de ciudadanos, también y simultáneamente,
cumplen múltiples roles específicos (ser ciudadano/a, trabajador/a, estudiante, esposo/a,
consumidor/a, enfermo, etc.)
Otra de las promesas incumplidas es la
imposibilidad de eliminar el poder invisible.
El poder al que se refiere el autor no solamente es invisible sino que es abiertamente
asimétrico y prácticamente unidireccional. En
las democracias actuales el poder del gobernante es visible al gobernado pero además
posee todos los resortes y mecanismos del
Estado para hacer que el control que ejerce
sobre el gobernado sea prácticamente ilimitado. En nuestro país en los últimos meses
sobran ejemplos de esto. Hace no muchos
meses asistimos perplejos a la decisión
expresa de prohibir la circulación de imágenes de la policía reprimiendo a ciudadanos
que sólo ejercían su derecho de reunión y
manifestación. También los llamados “escraches” de la PAH (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca) pueden ser leídos como un
intento de control a la clase dirigente. De
esta forma queda en crisis la idea de
democracia ya que a los ciudadanos no se
les permite controlar el poder de sus gobernantes mientras que estos ostentan todo el
poder sin ser prácticamente controlados.
Habría muchos otros ejemplos del ejercicio
invisible del poder tal vez menos explícitos
pero no menos evidentes.
Por último Bobbio nos habla de una democracia que no ha sido capaz de dotar a sus
ciudadanos de una verdadera cultura política. Está claro que el ejercicio del derecho al
voto no garantiza una participación consciente y comprometida con las decisiones y
opciones políticas. Prueba de esto es la escasa participación en las elecciones de la mayoría de los países, incluso y sobre todo en
los llamados países desarrollados.

baja intensidad” que obliga a revisar la noción de ciudadanía, definida fundamentalmente en términos de posesión de derechos.
(p. 309)."
Esto ha dado lugar a procesos de “desciudadanización” que reclaman ampliar los alcances de la identidad ciudadana para lograr
una verdadera inclusión social si queremos
hablar de auténtica ciudadanía.
El tema es que el Estado de derecho no
garantizó un acceso igualitario a bienes materiales o simbólicos, como tampoco pudo
incorporar y reflejar el pluralismo social y
cultural propio de las sociedades modernas.
La noción de ciudadanía está inevitablemente atravesada por la cuestión social, por ello
la contradicción que supone ser portador de
derechos pero al mismo tiempo ser excluido
de la posibilidad de acceso a bienes materiales y simbólicos, proveídos hasta hace poco por un Estado social, ponen en cuestión
lo que entendíamos hasta ahora por ciudadanía. La desaparición de un Estado regulador y la consolidación de un mercado todo
poderoso no sólo dejan desprotegidos a
gran parte de la población sino que además
rebaja la idea de ciudadano a la de consumidor, usuario o cliente.
Participación
La situación de crisis, de constante ensanchamiento de las desigualdades, la evidente
falta de justicia social, económica, ambiental
y cultural están permitiendo abrir nuevos espacios de reflexión, participación y formación, tal vez más abiertos y transversales
que en otras épocas pero habrá que ver si
más efectivos.
Evidentemente muchas de las formas de
participación social que han ido surgiendo al
calor de algunos movimientos sociales no
son nuevas, muy por el contrario, muchas
tienen una larga historia de reivindicación y
lucha vecinal. Algunos han tenido importantes logros en tiempos difíciles, otros quedaron invisibilizados o condenados por anacrónicos durante los tiempos de bonanza. Sin
embargo, muchos seguían vivos.

Como vemos existe una relación de continuidad entre el Estado liberal y el Estado democrático que hoy redefinen la concepción misma de ciudadanía. La coyuntura actual ha
provocado la necesidad de revisar la noción
de ciudadanía.

Con la revolución (¿primavera?) Árabe y la
cobertura mediática que se dio en esos meses a los movimientos sociales que surgieron
se hizo una asociación casi directa entre movilización social, juventudes y nuevas tecnologías. Sin embargo, en aquellas movilizaciones no sólo había jóvenes conscientes y con
buen dominio de las nuevas tecnologías. La
reacción ante la situación fue y es trasversal.
En este sentido tal vez, como nos sugiere
Barbero, M. (2002), nos ayude a pensar en la
posibilidad de fenómenos también transclasistas y transnacionales que a su vez son
experimentados siempre en modalidades y
modulaciones que introduce la división social y la diferencia cultural.

Según Fernández (2001):
"(…) la crisis de representatividad, el aumento
de las desigualdades sociales, un marcado
desinterés por lo público, el progresivo vaciamiento de las instituciones democráticas,
conforman un escenario en el cual no es de
extrañar que aparezca una ciudadanía “de

En relación a estos nuevos movimientos sociales me gustaría enlazarlos con viejos movimientos y frentes de lucha. Hace unos meses en el Centro de Cultura Contemporáneo
de Barcelona (CCCB) se presentó el largometraje La comuna (La Commune) (impactante
reconstrucción documental ficcional de 6 ho-
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ras de duración sobre los hechos acaecidos
en París en el año 1871) en este trabajo se
pone de manifiesto la vigencia del conflicto y
el lugar que ocupan los medios de comunicación en él (el film en cuestión recurre a la
inserción histórico-anacrónica de un grupo
de periodistas televisivos que con trajes de
época y cámara de video al hombro siguen
mediáticamente la revuelta). El film nos
muestra la necesidad de plantear nuevos
caminos y alternativas de sociedad con una
mirada contemporánea pero también histórica. Durante los debates que siguieron a las
proyecciones en el CCCB, el grupo francés
que presentó el trabajo en el evento ovni1,
comentaron que miraban con cierta “envidia” lo que está pasando en España... La
pregunta era: por qué un movimiento social
como el de los últimos meses (del 12 al 15
de mayo en adelante) se produce en España
y no en otros lugares de Europa (está claro
que se hablaba de Francia, Alemania,
Inglaterra...) La respuesta inmediata y simplista fue que seguramente respondería a
que España está en “peores” condiciones
económicas que estos otros países. Pero esta
respuesta no explica qué pasa con Portugal,
Irlanda, Grecia, y ahora Chipre... Está claro
que las formas de resistencia o adaptación
de estos países a la nueva situación es bien
distinta y dependerá de muchos factores, un
claro ejemplo de esto es Grecia. Por eso
cuando analizamos el caso español no
podemos dejar de pensar en un elemento
esencial que es parte de la historia reciente,
una guerra que ha dejado muchas heridas
sin cerrar y muchas voces silenciadas que
están encontrando nuevas y viejas formas de
estar presente.
A modo de conclusión podríamos decir que
en la coyuntura política actual la cuestión de
la participación ciudadana toma relevancia
en un contexto donde entra en crisis el sistema democrático y con ello otros conceptos
directamente vinculados.
Preguntarnos por las viejas y nuevas formas
de participación hace necesario considerar
una “ciudadanía diferenciada” que refleje el
pluralismo cultural propio de las sociedades
modernas. Aquí el debate se abre en torno a
distintas cuestiones como la redefinición de
un nuevo tipo de ciudadanía que combine
universalismo y diferencias partiendo de la
construcción de sociedades democráticas
fundadas en el reconocimiento del Otro. Otra
de las cuestiones a debatir tiene que ver con
la idea de “desestatizar la ciudadanía para
volverla más societaria” (Fernández, 2001, p.
311) No se trata de romper con la idea de un
Estado garante sino que el espacio de lo
público sea compartido y nutrido por otros
espacios informales con fuerte presencia de
movimientos sociales, centros comunitarios,
organizaciones civiles diversas con participación efectiva en las grandes decisiones.
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La situació del pedagog a l’escola, avui.
El camp de treball natural del pedagog és el
de l’acció directa (Houssaye, J. et altri, 1995,
pág. 19) i, per tant, per damunt de tot el treball a les escoles. En l’actualitat, però, el pedagog n’ha estat desplaçat. Els motius miraré
de descriure’ls tot seguit.
En primer lloc, en un terreny pragmàtic i
polític, els professionals de la pedagogia
assenyalen la fortalesa corporativa dels sindicats de mestres, i la seva influència en la
regulació normativa de les titulacions que
habiliten per exercir com a educadors en
l’Educació Infantil i en l’Educació Primària4.
Aquesta situació ve reforçada pel fet que,
fent un repàs de la legislació vigent, tant a
Espanya com a Catalunya, també a nivell legal s’han tancat les portes als llicenciats en
Pedagogia per exercir com a professors en
l’Educació Primària. També es fa palès com,
en l’Educació Secundària, no poden exercir
altres tasques específiques més que les de
donar classes d’algunes matèries, en tant
que llicenciats en una carrera de lletres5. A la
pràctica, a més de donar classes a secundària, als llicenciats en pedagogia se’ls encomanen tasques d’orientació.

lars amb aquest perfil gestor. A qui assumeix
responsabilitats de govern en un centre escolar, aquest perfil sol desdibuixar-li l’autèntica finalitat de l’educació i dels coneixements pedagògics que intrínsecament hi
porta associats. La pràctica ens ensenya que
li acaba desviant l’atenció dels reptes pedagògics més fonamentals, que és la finalitat
de les institucions escolars. La manca de
formació pedagògica específica li suposa un
biaix en la seva funció.
En quart lloc, potser l’explicació del descrèdit
del pedagog és la manca de bons pedagogs
o d’una limitada preparació, especialment
des que la Pedagogia deixa de ser una llicenciatura i s’estableix com a Grau7 També
és manifest –i seria infantil amagar-ho– que,
com en totes les professions, no tots els pedagogs responen de la mateixa manera davant les exigències de la professió.

Per acabar aquesta introducció, vull fer-me
ressò de l’ estudi que Benedito i Millán van
dur a terme a la Universitat de Barcelona, el
1986, que ve a sintetitzar la problemàtica
que exposem, i que ens demostra que
aquesta ja ve de lluny. En l’estudi, entre
d’altres, assenyalava com a factors de preocupació per a la pròpia llicenciatura la falta
de pedagogs espanyols de fama mundial, la
interferència amb la Psicologia, el poc coneixement de la professió de pedagog i, sobretot, “el problema que ens ocupa: la no
existència o la no adequació dels llocs de treball per
a pedagogs” (Benedito & Millan, 1986, p. 3).
L’accepció del terme “pedagog”

En segon lloc, l’experiència sembla donar la
raó als pedagogs quan opinen que les aportacions teòriques que es fan des d’altres
ciències –en l’actualitat, molt especialment
les provinents del camp de la psicologia–,
donen aparentment més solidesa en el treball escolar que les propostes metodològiques del pedagog. Aquest les fonamenta en
línies teòrico-pràctiques, que s’entronquen
en els més diversos corrents de pensament
filosòfic i, per tant, semblen més ambigües.
Diuen Soler i Vilanou, en el treball de la
Societat Catalana de Pedagogia Repensar la
Pedagogia, avui (Mallart, Teixidó, & Vilanou,
2001, p. 9):
“…la pedagogia, –en ser manipulada ideològicament pels règims totalitaris dels anys
trenta– va caure en un profund descrèdit
que s’ha perllongat al llarg de la segona
meitat del segle XX. Talment fa la impressió
que la psicologia –amb el seu pretès discurs
rigorós– volgués omplir l’espai que, feia poc
havia ocupat la pedagogia”.
En tercer lloc, defenso que un dels àmbits
d’actuació dins l’escola que seria apropiat
per al pedagog és la direcció. Actualment,
però, hi ha la tendència a demanar als directius dels centres educatius una especialització en gestió i administració, més que no pas
una formació en organització escolar amb
visió pedagògica6. Tendència que ve reforçada, un cop més, per les pròpies lleis educatives actuals que dibuixen els directius esco-

En les línies que segueixen, intentaré fer
unes consideracions necessàries sobre el què
s’entén com a “pedagog”, per saber quin és
el referent de partida. Fins i tot, m’atreveixo a
dir que aclarir-ho pot contribuir a donar més
visibilitat al paper necessari del pedagog en
el treball de les escoles.
Al llarg de la Història de l’Educació i de la
Pedagogia, se li ha atorgat status de “pedagog” majoritàriament a científics o professionals d’altres àmbits que, sens dubte, han tingut un paper essencial en l’evolució de les
idees pedagògiques i la seva aplicació pràctica. A partir de la convergència de criteris
dels diversos corrents en l’entorn de la pedagogia (especialment en el si dels col·legis
professionals), penso que és de rigor que es
tracti de trobar definicions que ens permetin
diferenciar, si és el cas, entre:
a) el “pedagog en sentit ampli”, el que hom reconeix com a tal;
b) el “pedagog en un sentit restrictiu”, el que ho
és per raó dels seus estudis: més concretament, el llicenciat en Pedagogia.
La tasca no és fàcil ni aquest escrit té la pretensió arribar a conclusions definitives. La
resposta d’aquesta qüestió, però, ens hauria
de permetre acotar l’abast del paper fonamental del pedagog a les escoles i en els
òrgans de decisió d’aquestes, que no és poca
cosa.
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Per començar, un principi bàsic que presideix
tot aquest escrit: la Pedagogia ha de verificar
les seves idees –la teoria– amb la pràctica.
“Perquè el fossat entre la teoria i la pràctica
sempre existirà. És aquesta obertura la que
permet la producció pedagògica” (Houssaye,
J. et altri, 1995, citant Soëtard, 1981).
Ha estat aquest pedagog a qui ha correspost
el paper de dissenyar i verificar, les idees de
la Pedagogia. La Història de la Pedagogia
mostra evidències del paper essencial que
van tenir alguns dels considerats grans pedagogs, en les seves respectives institucions
escolars i educatives. Van exercir-hi la seva
activitat i vocació pedagògiques, conjugant
teoria i pràctica, assumint-ne la responsabilitat. Especialment rellevant és la vida i obra
dels pedagogs dels segles XIX i XX, període
en què la Pedagogia es consolida definitivament com a ciència.
Qui és pedagog?
Arribat a aquest punt, vull plantejar algunes
preguntes que, al llarg de la meva experiència professional com a pedagog, m’he anat
formulant. Fins i tot, de ben segur que em
serviran en el futur com a punt de partida
per a una investigació més profunda.
Primera pregunta: la Pedagogia (el pedagog), és
una professió o és una manera de ser? (de pedagog,
se’n fa o se n’és?). Com apuntava, aquesta pregunta ens portaria a fer un recorregut a través de la Història de l’Educació i de la Pedagogia per analitzar, a partir d’aquestes disciplines, quins han estat els grans pedagogs
de la història, i en funció de què se’ls ha
atorgat l’apel·latiu de “pedagog”.
Segona pregunta: la Pedagogia, ¿és més un art
que no pas una professió? ¿És el pedagog l’artista
de l’educació?. La resposta a aquesta pregunta
caldrà cercar-la, una vegada més, de la mà
dels escrits dels reconeguts com a “grans pedagogs”, o dels seus estudiosos, i veure com
en algun moment es fa esment de la vocació
pedagògica com a art.

Tercera pregunta: quina preparació específica ha
de tenir un pedagog? La resposta ens ajudarà a
concretar la distinció entre pedagog i llicenciat
en Pedagogia.
Quarta pregunta: als centres escolars, quant
a la metodologia i els plans d’acció educativa, qui diu per on s’ha d’anar, qui marca el
camí, pedagògicament parlant? Com apuntava, actualment, quan en els centres escolars
es plantegen problemes pedagògics, la tendència de les últimes dècades ha estat la
d’aplicar metodologies pròpies d’altres àmbits (psicologia, treball social, pediatria, logopèdia, etc.)8 per tal de solucionar-los. Penso
que és la pedagogia i, per tant, la figura del
pedagog qui, per experiència, per preparació
i per vocació, la que ha de ser decisiva a
l’hora d’apuntar les línies d’acció i d’actuació
en els centres escolars9.
La cinquena és una pregunta fonamental en
dues parts: és (o hauria de ser) el pedagog el líder
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natural en els centres escolars? Si és així, ¿per què
els pedagogs no estan majoritàriament en els
òrgans de govern dels centres educatius? La
primera part de la pregunta mereix un tasca
crítica i assagística que podria ser la continuació d’aquest treball. Ara bé, la resposta a
la segona part d’aquesta pregunta no és banal. Si la pregunta es dóna per bona, i no hi
hagués una resposta versemblant, voldria dir
que caldria estudiar quins són els factors que
inhibeixen o faciliten la consideració d’aquests professionals com a motors de les escoles, i la seva incorporació efectiva en els
òrgans de govern dels centres escolars.
Fins i tot podria plantejar-se una darrera
pregunta, derivada de les anteriors: “quina
mena de pedagogs hi ha actualment al capdavant
dels centres educatius? llicenciats en pedagogia?
¿pedagogs en sentit ampli? gestors o administradors escolars? L’anàlisi de les respostes i
l’estudi dels “coms” i dels “per quès” podrien,
segurament, donar peu a un interessant
debat en l’àmbit de la ciència pedagògica.
Cal, doncs, fer una primera anàlisi i reflexió
sobre la Pedagogia, i més en especial del
pedagog, com també del paper d’aquest en
els òrgans de decisió dels centres escolars.
Llavors, serà necessari apuntar una proposta
d’eines teòriques per repensar la preparació,
la funció i la professió del pedagog.
Perquè, pel que he vist al llarg dels anys,
estic convençut que, en l’àmbit de la gestió
escolar, el paper que li pertoca al pedagog
professional és fonamental en el disseny
general dels entorns educatius. El pedagog
en sentit estricte, per la seva formació científica hauria de ser el referent a l’hora de
concebre els plans d’acció globals, per fer-los
més adequats en ordre a la finalitat intrínseca de l’educació, i més concretament en
l’àmbit de les escoles.
Consolidada la Pedagogia com a ciència,
mirant el pedagog com a professional, penso
que és al llicenciat en pedagogia, per la seva
formació i preparació específiques, a qui correspondria el paper de coordinar i donar
solidesa a l’acció conjunta d’aquests professionals, en el marc del treball escolar
(Colom, Antoni J. et altri, 2005, p. 27). Per bé
que aquest rol l’han assumit els pedagogs
en sentit ampli, plantejo que en el segle XXI
finalment s’imposin els criteris científics i el
sentit comú, i que és un llicenciat en pedagogia (pedagog en sentit estricte) qui ha de
fer aquelles les funcions que, de manera
espontània i vocacional, van prendre aquells.
Tractaré d’explicar-ho tot seguit.

Les aptituds del pedagog
Per refermar, doncs, aquesta última idea,
prendré com exemple dues branques professionals. La primera, l’arquitectura, ens pot
ajudar a entendre al pedagog com a eix
vertebrador en la seva professió. La segona,
les belles arts, a entendre les aptituds del
pedagog.
Els arquitectes (com també els enginyers)
tenen com a tasca principal el disseny
d’edificis i construccions; però, secundàriament, una de les seves responsabilitats és
també la de coordinar les tasques dels diferents industrials que intervenen en la materialització dels seus projectes.
Això és el que s’ha de reclamar per al pedagog professional: la seva tasca principal és el
disseny de les grans línies pedagògiques
dels centres escolars. Una tasca que s’ha
d’assolir sempre en funció de la realitat del
centre en qüestió, però articulant i coordinant la tasca concreta de tots els altres professionals que intervenen en un centre
educatiu.

Així doncs, en conclusió, estic en condicions
d’afirmar des de la meva experiència, com a
professor i com a directiu en diverses institucions educatives, que és necessari i imprescindible que el pedagog desenvolupi preferentment la seva tasca a les escoles, des dels
òrgans de gestió educatius superiors. És a
dir, el lloc essencial del pedagog professional
a les escoles està en l’exercici d’un càrrec
directiu rellevant (director, titular, director
general, director pedagògic, coordinador general, cap d’estudis, etc.). Com qualsevol
professional en exercici, serà feina del
pedagog, des d’aquesta posició, guanyar-se
la necessària autoritat i credibilitat pedagògica per a dur a terme, amb eficiència i amb
eficàcia, el seu compromís amb l’educació
(com d’altres ho han fet al llarg de la història
per intuïció i per necessitat de canviar
l’ensenyament per millorar-lo).
En la defensa i l’assoliment d’aquest reconeixement explícit del pedagog en sentit
estricte, professional, hi han de jugar un
paper fonamental els Col·legis Professionals
de Pedagogs.
Unes consideracions, per rumiar

Respecte de la idea de “l’art d’educar”, podríem comparar el llicenciat en Pedagogia
amb el llicenciat en Belles Arts. L’experiència
ens diu que la majoria de les persones que
cursen aquests estudis artístics han de tenir
(i generalment tenen) unes aptituds especials. Seria impensable (o, al menys, poc
probable) un estudiant d’aquesta llicenciatura que no tingués certa facilitat pel dibuix,
la pintura, l’escultura o la música, o per l’àrea
artística a què es vol dedicar.
Doncs bé, penso que el mateix ha de passar
amb l’estudiant de Pedagogia: primàriament
ha de tenir unes aptituds habilitats i actituds
especials (pedagog en sentit ampli), per fer de
l’educació un art, a partir dels coneixements
que li proporciona la carrera (pedagog en
sentit estricte). Aquest model és el que veiem,
per exemple, en l’exigència que es demana
per als futurs estudiants de Pedagogia a
Finlàndia (Melgarejo Draper, 2006). En
aquest país es fa una valoració prèvia no tan
sols de les aptituds sinó també de les actituds.
De la mateixa manera que en tot llicenciat
en Belles Arts hi ha un artista, en tot llicenciat en pedagogia hi ha d’haver un pedagog
en sentit ampli. I aquest és el que estarà
capacitat, acabats els estudis, per fer de líder
pedagògic a les escoles, des dels òrgans de
decisió i govern.

No vull ignorar que, en l’entorn dels col·legis
professionals, cada cop són més els pedagogs que pensen que el camp d’intervenció
del pedagog ha d’anar més enllà de la tasca
escolar. Però em dóna la impressió que per
fer-ho, el pedagog ha hagut de renunciar
–com deia– al colonitzat món de l’escola, i
ha hagut d’obrir la seva actuació en d’altres
àmbits en què també intervenen components de caire educatiu (hospitals, ajuntaments, clubs esportius, esplais, etc.). Però em
temo que, al principi, es va plantejar aquesta
obertura més com una fugida que no pas
pel convenciment de la necessitat de la
presència del pedagog en aquests àmbits
(que, d’altra banda, no negaré que és
necessària, real i positiva). Aquestes noves
línies d’intervenció del pedagog són actualment motiu d’una interessant i profunda
controvèrsia entre els professionals de la
pedagogia. Malgrat tot, hem de reivindicar la
funció del pedagog en el seu lloc més
natural: l’escola.
Trobar una resposta per a la majoria de les
qüestions que hem anat deixant obertes, per
manca d’espai, ho considero d’una importància capital a l’hora de justificar el per què de
la professió pedagògica: quins són els seus
orígens; quin és l’estat de qüestió en l’actualitat; quin és el futur de la pedagogia com a
ciència i com a professió. Per tant, el problema que es formula és allò que l’experiència
ens mostra: tot i el paper essencial que hi
haurien de jugar, la poca presència dels pedagogs a les escoles; i, més preocupant, la
seva absència en els òrgans de decisió.
Conclusió

Consejo General de Colegios de Pedagogía y Psicopedagogía:
desenvolupament i govern de la Pedagogia a l’Estat
format pels Col·legis de Pedagogia i Psicopedagogia
d’Illes Balears, València i Catalunya.
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És necessari que el pedagog i, ara més que
mai, perquè en té la preparació científica,
recuperi el seu paper de catalitzador de
l’acció educativa en els centres escolars, i ho
ha de fer des del cor dels òrgans de govern.
Amb els seus coneixements és qui ha de
donar consistència i solidesa als projectes
educatius i les seves metodologies.
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Com diu Víctor García Hoz:
“Si bien es verdad que, como ciencia, la Pedagogía tiene un valor intrínseco que responde y satisface la necesidad de la verdad
que la inteligencia siente, no es menos cierto
que nació no de una curiosidad admirativa,
sino de una necesidad práctica de la vida
universalmente sentida” (García Hoz, 1985, p.
52).

de la reflexió10. Però com bé diu Josep Lluís
Bernabeu, el camí per a complementar les
posicions entre els pedagogs teòrics purs i
pedagogs experimentalistes, està obert i
només cal plantejar una relació més fecunda
entre les dues (Colom, Antoni J. et altri, 2005,
p. 26).

Penso que no seria gens bo per a la ciència
en general –i per a les ciències humanes en
particular– que es perdés la figura d’aquell
que, des dels òrgans de govern de les escoles encarnés, fent-la bona, l’essència d’un cos
científic tan important. Seria trist que això
passés només per causa de fets conjunturals,
encara que no menors –com ara els alarmants índexs de fracàs escolar–, que han
portat al món escolar a cercar solucions en
altres disciplines i altres professionals (com
s’ha dit), per deixar de banda aquelles més
àmplies que proporciona la Pedagogia, la
ciència més propera al món escolar. Des
d’una òptica científica, doncs, la clau de volta
de la millora dels centres escolars cal buscarla en la Pedagogia i en el pedagog, exercint
professionalment des dels òrgans de govern
de les escoles.

Benedito, V., & Millan, M. D. (1986). Els llicenciats en Pedagogía per la Universitat de
Barcelona. Barcelona: PPU.

Cal que les Facultats de Pedagogia, però
també Col·legis Professionals, formulin propostes pràctiques, basades en la ciència, per
tornar a situar el pedagog en el nucli del
disseny i el plantejament pedagògic de les
institucions escolars. El pedagog és qui ha
aportat en el passat i ha d’aportar, en el
present i en el futur, solidesa als sistemes
educatius i –des d’un punt de vista científic–
donar-los consistència des de la pràctica i
validar-los des de la teoria.
Per acabar, penso que es farà necessari revisar els programes universitaris de les Facultats de Pedagogia per esbrinar si amb la introducció del Grau, enlloc de la Llicenciatura
(o d’un Màster específic), es prepara suficientment als pedagogs per fer front al repte
de ser el “pal de paller” de la gestió escolar,
del que he parlat al llarg de l’escrit.
Antoni J. Colom parlava de que en el món de
la pedagogia hi ha hagut en el passat una
dicotomia: el corrent pedagògic que pretenia
constatar els seus plantejaments a través de
l’experimentació, i l’altra que ho feia a partir
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----------------------1-Seguit el criteri de reputats lingüistes, en ordre a
l’economia de la llengua, sempre que hi aparegui
un terme en masculí de forma genèrica (sense
marca de gènere) es vol indicar la inclusió
d’ambdós gèneres en aquest concepte.
2-Menció especial del jurat, en ser l’assaig segon
classificat del ©VI Premi d’Assaig Pedagògic
Frederic Company i Franquesa, convocat en el
marc del 10è aniversari del Col·legi de Pedagogs
de Catalunya (2002-2012), amb la temàtica:
“L’evolució professional de la Pedagogia: els
col·legis professionals, motors de consolidació i
reconeixement social.”
3-Pedagog i mestre

mateixa pressió que un sindicat i que actualment
els sindicats pressionen molt amb tot el tema de
la sisena hora i els interinatges. La Conselleria
espera tenir prou mestres amb tot el moviment
d’oposicions i concurs de trasllat, nosaltres
preveiem que no serà possible i per tant és molt
fàcil que es torni a repetir la situació del curs
acabat” (http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=362,
consultada el 08/05/2012).
5-La norma en vigència que regula les titulacions
per a exercir en els centres d’Educació Bàsica i
Batxillerat són la Ley Orgánica de Educación (LOE),
i les Ordres del Ministeri d’Educació i Ciència, una
de 24 de juliol de 1995, i l’altra –que la complementa– ECI/759/2008, de 19 de febrer. L’actual
desplegament de la LEC encara és ambigu en
aquest sentit.
6-Bona prova d’això són els temaris que es
proposen per als màsters i postgraus en Direcció
de Centres Educatius, o els continguts dels cursos
de reciclatge, xerrades, congressos o simposis que
s’organitzen per tractar d’aquest àmbit.
7-Només cal comparar els plans d’estudi de la
llicenciatura i del grau per adonar-se que en el
Grau s’ha retallat molta matèria de caire teòric.
8-A Catalunya, a principis de la dècada de 1980,
un cop traspassades a la Generalitat les
competències en matèria d’ensenyament, es van
crear els anomenats Equips Multiprofessionals,
integrats per psicòlegs, pedagogs, treballadors
socials i metges, en el marc del Pla Nacional
d’Educació Especial. Per Ordre del Departament
d’Ensenyament de 20 de maig de 1983 es creen
formalment els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), i amb el Decret 155/1994, de 28 es
regulen els serveis educatius del Departament
d’Ensenyament, tots ells de caràcter multidisciplinar. La LEC, en el seu article 86 els integra en els
“serveis educatius i serveis de suport als centres”.
Per bé que es tracta d’equips pluridisciplinars,
respecte dels professionals que els han d’integrar,
a data de setembre de 2010 encara no s’ha
promulgat cap norma de desplegament que
derogui les anteriors.
9-Parlant d’aquesta preparació, és especialment
interessant l’article de Pilar Benejam “La professionalització docent” a “Repensar la Pedagogia, avui”
(Mallart, Teixidó, & Vilanou, 2001)
10-Citat a Colom, Antoni J. et altri, 2005, p. 26.

4-En aquest sentit, per exemple –després
d’assenyalar temptatives anteriors en què
reivindicaven la figura del pedagog a les escoles–,
arran de la implantació de la sisena hora, llegim a
la web del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
(COPEC): “Esmentar, d’altra banda, que un col·legi
professional tot i tenir força, no pot exercir la

Intercol·legial Catalana:
vinculació solidària de la major part de corporacions catalanes
per defensar l’exercici professional del nostre país.
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Model de les intel·ligències múltiples de Gardner
Aina Flores Hidalgo
Estudiant de pedagogia
Estudiant associada 97
Escoltar a Howard Gardner ens fa pensar que
un altre sistema educatiu és possible.
Aproximació a Howard Gardner
Howard Gardner, psicòleg i investigador que
va néixer a Scraton, Pennsilvania, l’any 1943,
és professor de Psicologia a la Universitat de
Harvard i, de Neurologia a la Facultat de
Medicina de la Universitat de Boston.
Gardner presenta el Model de les Intel/ligències
múltiples, influint en les metodologies pedagògiques que s’apliquen a l’aula. Fomenta la
distinció de les singularitats de l’alumnat
dins el grup-classe, donant importància a la
individualització, al reconeixement del ritme
de cadascú en base a les potencialitats de
cada estudiant.
Origen i pas del quocient intel<lectual
Alfred Binet, en 1905, publicà el test que permetia calcular el Quocient Intel·lectual (QI)
de les persones en relació al seu grup d’edat,
valorant dins uns paràmetres estàndards
previs, l’existència o no d’una desviació en la
distribució gaussiana o corba normal. Es tracta de paràmetres estandarditzats que agrupen a la població en funció dels resultats,
per tant, si superen la mitja, si es mantenen
en la distribució normal, o si pel contrari, estan per sota de la mitja. En col·laboració amb
Theodore Simon, publicà més endavant, noves
aportacions respecte a les escales de valoracions del test.
L’aplicació del test d’intel·ligència, pretén donar resposta a la capacitat d’anàlisis, comprensió, retenció i resolució de problemes
lògic-matemàtics, propis del desenvolupament cognitiu. La dificultat es presenta quan
els paràmetres per investigar el QI no es basen en la competència sòcio-emocional.
Durant dècades, el valor que la societat ha
donat al QI ha conduit a les persones a establir-se dins una posició social en funció dels
resultats obtinguts al qüestionari. Els tests,
per exemple, han estat utilitzats i encara ara
s’utilitzen, com a forma de captació del personal en algunes empreses, com a recurs
que el Departament de Recursos Humans
aplica durant el procés de selecció. La influencia dels resultats durant el procés, impedeix el reconeixement d’aptituds i competències pròpies de la persona, sobretot les
referides a la part emocional i habilitats
socials.

Gardner parteix d’una definició d’Intel·ligència diferent: “Ara defineixo una intel/ligència com
a potencial biopsicològic per processar informació
que pot ser activat en un marc cultural per resoldre
problemes o crear productes que tenen valor per a
una cultura”. Per tant, existeix relació directa
entre la intel·ligència i les oportunitats dins la
cultura en la que està immersa la persona i,
aquells que formen part del seu voltant, activant les seves potencialitats neuronals.
Tenint en compte l’afirmació de Gardner,
com es tracta de potencial, no només cal
comptar amb les qualitats que conformen la
persona, sinó que requereix d’esforç i treball
individual per tal d’arribar al propi desenvolupament integral.
Al inici de l’estudi, proposa l’existència de 7
intel·ligències entre les que constava: la lingüística, la lògica-matemàtica, viso-espacial,
musical, cinestèsica-corporal, interpersonal i
intrapersonal.
La intel<ligència lingüística és refereix a l’efectivitat oral i escrita de la persona, en la fluïdesa en les pràctiques de lectura i escriptura.
Es tracta de persones amb capacitat per
l’aprenentatge d’idiomes, agilitat de comprensió i percepció de matisos de ritmes,
sons i pauses. Aquell que la tenen potenciada són els filòsofs, escriptors, poetes, entre
d’altres experts.
La intel<ligència lògica-matemàtica, és aquella
capacitat per aplicar els números correctament i amb fonamentació: el càlcul, la prevenció de riscos, anticipar i predir inversions,
l’elaboració d’estadístiques i ordenació numèrica; tots ells amb comoditat. Presten
atenció a pràctiques lògiques, construcció
d’esquemes, proposicions, anàlisis i resolució
de problemes. Els que tenen potenciada
aquesta intel·ligència, són enginyers, comptables, economistes, científics, físics, matemàtics, entre d’altres professionals.
La intel<ligència espacial, és aquella capacitat
per elaborar representacions espacials, recreació d’imatges, alhora que pot modificar
el contingut d’aquestes. Permet la disposició
efectiva dels espais o recorreguts, de forma
física o a nivell mental, amb absència o no
d’estímuls, seria exemple, l’elaboració de
plànols. Són estudiants que fan ús d’esquemes, quadres, mapes conceptuals i mentals
per estudiar el temari. Són els arquitectes, pilots, escultors, fotògrafs, pintors, entre d’altres, els que tenen potenciada la intel·ligència espacial.

La intel<ligència musical, és aquella capacitat
per percebre la música, el ritme, el to i el
timbre, ja sigui amb l’elaboració, transformació i expressió musical d’aquests. Són persones que gaudeixen de la música i dels sons,
seguint el compàs, tocant els instruments o
bé, amb les parts del cos i/o objectes. Tenen
fins i tot, capacitat pel cant. Desenvolupen la
intel·ligència emocional professionals com
els músics, cantants, directors d’orquestra,
crítics musicals, compositors o altres professionals.
La intel<ligència corporal-cinestèsica, és la capacitat en que predomina la destresa, l’equilibri, la flexibilitat i velocitat. Per una altra
banda, el fet de moure amb agilitat les parts
del cos, permet destacar en les persones
amb aquest tipus d’intel·ligència, la bona expressió corporal. Aquestes habilitats permeten que tingui capacitat per utilitzar de forma
efectiva objectes i/o instruments, beneficiós
per la creació de productes. Poden fer ús del
seu cos per la solució de problemes o expressar les emocions. Aquells que tenen
aquesta capacitat són atletes, ballarins, cirurgians, artesans, entre d’altres experts.
La intel<ligència interpersonal, és la capacitat
que atén a les habilitats socials i vinculació
amb els altres, així com el reconeixement de
les emocions, sabent gestionar-les, ja sigui
a través de l’expressió verbal com a través
de l’expressió corporal. Són persones que
poden treballar en grup, que es comuniquen
amb facilitat amb els altres degut a la
capacitat empàtica. Pot motivar als altres
davant el desenvolupament correcte de les
tasques, sent bon mediador en la resolució
de conflictes. Tenen aquesta capacitat els
actors, polítics, venedors, administradors, terapeutes, professors, entre d’altres professionals.
La intel<ligència intrapersonal, és aquella capacitat que permet un coneixament de si
mateix, reconeixent les pròpies emocions i
sentiments, així com les pors, defectes i
aptituds. Solen ser persones reflexives, comportant-se adequadament en funció de les
necessitats i experiències. Desenvolupen els
raonaments encertats en les pròpies accions.
Predomina l’automotivació, l’auto comprensió, i en referencia a l’educació emocional,
autoestima i confiança en un mateix. Tenen
la capacitat intrapersonal els filòsofs, teòlegs,
psicòlegs, coach, entre d’altres experts.
En avançar en les seves investigacions, afegí
a l'estudi dos intel·ligències que anteriorment no estaven contemplades: la naturalista i l’existencial.
La intel<ligència naturalista, és la capacitat per
distingir, classificar i utilitzar elements del
medi ambient, de l’entorn i apreciació dels
éssers vius, fent l’anàlisi de les tipologies
d’espècies. Porta a terme les seves accions a
través de les investigacions i experimentacions amb l’entorn que l’envolta, concloent
amb reflexions i, qüestionant els aspectes
analitzats. Entre les seves especialitats es
troben l’observació de fenòmens atmosfèrics
i, cicles naturals. Aquelles persones que tenen aquesta capacitat són biòlegs, botànics,
geòlegs, ecologistes, entre d’altres professionals.

En 1980, Howard Gardner, es feia la següent
pregunta durant un estudi a la Universitat de
Harvard sobre el potencial humà: ¿Perquè
algunes persones amb un quocient intel/lectual alt
fracassen miserablement en les seves vides?
Descobrint les intel<ligències múltiples
Al 1983, presentà el Model que impulsa el
reconeixement de diferents tipus d’intel·ligència, que interactuen i es potencien de
forma reciproca unes amb les altres, descartant les afirmacions prèvies de què només
constava una sola en el desenvolupament
humà, referida principalment a la capacitat
cognitiva.
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tuds d’exemples que demostren el Model
que planteja l’investigador: existeix més
d’una intel·ligència, que no han de ser només dels aspectes cognitius bàsics.

La intel<ligència existencial, és la aquella capacitat per investigar sobre aspectes existencials de l’ésser humà, de la vida i de la mort,
analitzant les conductes físiques i psicològiques dels altres en les seves accions. Són
persones que solen fer-se preguntes profundes i enfocades cap el món exterior i interior.
Es caracteritzen per tenir pensaments transcendentals, que no es conformen amb l’ambigüitat en les respostes. Tenen especial sensibilitat en les temàtiques religioses i místiques. Aquelles persones que desenvolupen
aquesta intel·ligència són els meditadors,
consellers espirituals, capellans...
Un cop més, avançant en les seves investigacions, Gardner confirmà l’existència d’una
desena intel<ligència, la denominada pedagògica, que és tracta de saber comunicar i ensenyar els coneixements als altres en un àmbit o disciplina.
Entrevista a Howard Gardner
Ha estat tant rellevant i innovador el seu
Model, que ha rebut un reconeixement important pel seu mèrit, treball i esforç com a
investigador, entre els quals el Premi Príncep
d’Astúries l’any 2011. Va concedir una interessant entrevista a Eduard Punset sobre els
aspectes més rellevants del seu estudi durant la setmana de celebració del Premi,
mostrant un nou sistema educatiu possible,
basat en el reconeixement de les potencialitats individuals, així com, el reconeixement
de la individualitat d’aprenentatge dins el
grup classe. Presenta una educació personalitzada que no està arrelada al sistema educatiu del que partim a l’actualitat.
Gardner no utilitza la paraula pedagogia a la
seva ponència, però està present en el seu
Model i, en una innovadora forma d’aplicar
les metodologies basades en els potencials
de l’alumnat.
Gardner, posa al descobert amb exemples,
la diferencia que es planteja abans i després
del seu Model, quan es considerava que una
persona tenia talent en l’àmbit musical i,
aquells que desenvolupen amb efectivitat la
capacitat matemàtica, tenien intel·ligència.
Aquests últims, s’afirma que són intel·ligents
en base a un test de QI. Arran de les explicacions de Gardner, cal plantejar-nos una pregunta evident: Podem confirmar que Mozart
tenia talent però no era intel·ligent? Podem
afirmar que Picasso tenia talent però no era
intel·ligent? Segur que podríem citar multi-

La importància d’allunyar-se del QI com a
forma d’avaluació de l’aprenentatge dels
alumnes, serà el pas més important per
deixar d’etiquetar a cadascun dels estudiants, i alhora, descartar que els resultats
siguin de fracàs o d’èxit de les persones. Els
resultats sorgeixen dins una subjectivitat,
depenen de la concentració dels alumnes en
la realització del test i, de la base educativa
que s’ha proporcionat a l’alumnat. Per tant,
l’educand no té tot el pes dels resultats, també els docents i la família que proporcionem
l’educació als nostres alumnes i/o fills/es,
som responsables, som guies en el camí als
aprenentatges.
Sota aquest nou concepte, a les escoles, cal
deixar espai als estudiants en aquest procés
en el que és subjecte actiu, i fer un canvi de
rol com a docents a les aules.
Els alumnes es tornen responsables de la
seva pròpia educació, controlant les seves
accions i les seves decisions, de manera, que
els docents han de permetre que es desenvolupi aquesta responsabilitat, ensenyant a
fer-ho de la forma més adequada i, permetent el treball de forma cooperativa amb la
resta d’alumnat.
Sota aquest concepte, cal deixar espai també
a les tecnologies, que han adquirit importància en la modalitat educativa basada en les
singularitats de l’estudiant, per impulsar l’aprenentatge de tots a la seva mida, a les seves circumstàncies i al ritme de cadascú. És
sens dubte el mitjà que més dominen els educands a l’actualitat i, que ha de tenir el seu
lloc a les escoles com a recurs i eina útil.

Per una altra banda, apel·lant a la diversitat,
suposa un component essencial dins el projecte pedagògic, degut a la relació i comunicació entre educands, compartint aprenentatges. Entenent una educació basada en la
diversitat, es desenvolupen les intel·ligències
intrapersonals i interpersonals, essent una
educació socio-emocional, que adquireixen
importància dins la societat. D’aquesta forma, adquireix valor de futur, que l’alumnat
no només hagi adquirit els aprenentatges
bàsics, sinó que també tingui habilitats
socials i competència emocional per afrontar,
com a suma de tot, els reptes que se li
presenten. Es tracta de construir les competències que el caracteritzen.
La cooperació dins l’entorn educatiu es dona
en els diferents membres de la comunitat
educativa: entre els alumnes, de la mateixa
edat o no o; el professorat en la seva comunicació entre companys al compartir l’educació dels estudiants, fent ús de les seves
especialitats per enriquir el tot; i finalment,
entre alumnes i professorat. No podem oblidar que les famílies han de participar en aquesta modalitat de cooperació, importants
en el desenvolupament i creixement dels seus fills/es.
Finalment, citar una de les frases de Gardner
que diu a l’entrevista i que pot fer-nos reflexionar com a professionals de qualsevol
àmbit: “Sóc professor a l’escola d’Educació i,
proposo canviar el nom pel d’Escola d’aprenentatge de per vida, perquè ni tu ni jo som
nens, però serem persones disfuncionals si
deixem d’aprendre.”

La importància de la singularitat dins el grup
ha de tenir-se en compte alhora de desenvolupar les metodologies escolars. Davant una
educació basada en l’estàndard i en projectes globals que no determinen les necessitats individuals, cal traçar una nova trajectòria, fent ús de recursos i pràctiques per atendre la individualització a les aules. Cada estudiant és únic i diferent, i per tant, les diferents intel·ligències les potencia en major o
menor grau en funció de l’educació en el
que és subjecte actiu.
En un constant creixement, des del reportatge, arribem a la conclusió que no podem
afirmar que un estudiant manté el QI, ja que
cal donar valor a l’evolució que l’individu fa
des dels 12 als 20 anys, a mesura que el
cervell es desenvolupa. Per tant, no és una
línia estable, sinó que permet variacions en
les manifestacions intel·lectuals. Partint d’aquest concepte, és necessari atendre a les
necessitats individuals, estimulant i reforçant
a aquells alumnes que ho requereixen, i com
a recordatori per l’alumnat que està més
avançat, sent un principi fonamental de la
pedagogia diferencial i el concepte d’inclusió.
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ESPAIS D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT
PER ALS COL<LEGIATS/DES I ESTUDIANTS ASSOCIATS/DES
Grups de treball: espais de reflexió, investigació, innovació i promoció professional.
Educació i Xarxa: publicació científica de temàtiques pedagògiques i psicopedagògiques, revista d’edició periòdica del COPEC.
Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company: foment i difusió de treballs al voltant de l’exercici professional de la pedagogia i la psicopedagogia i les seves àrees
de coneixement.
Jornades del COPEC: espais de debat per a la projecció social, científica i professional de la pedagogia i la psicopedagogia a nivell nacional i internacional.
Parlem de Pedagogia: espai web promogut pel Consell Social del COPEC, per la publicació d’articles d’actualitat pedagògica i psicopedagògica.
Xarxa d’Experts: col·legiats/des que representen al COPEC en demandes socials del camp de la pedagogia i psicopedagogia.
Fòrums Pedagògics del COPEC: participació de Comunitats pedagògiques i psicopedagògiques, per interessos i especialitats.
Federació Europea de Professionals de la Pedagogia: projecció europea i internacional de la pedagogia i la psicopedagogia per a la promoció i difusió del seu
perfil professional i codi deontològic.
Consejo General de Colegios de Pedagogía y Psicopedagogía: desenvolupament i govern de la Pedagogia i la Psicopedagogia a l’Estat, format pels Col·legis
Professionals de les Illes Balears, València i Catalunya.
Intercol<legial Catalana: vinculació solidària de la major part de corporacions catalanes per defensar l’exercici professional del nostre país.
Aula de Pedagogia: accions formatives organitzades pel COPEC i/o en col·laboració amb d’altres entitats.
Consultoria Pedagògica: recerca i serveis amb segell de qualitat pedagògica.
Directori de Professionals: d'especialitats pedagògiques i psicopedagògiques dels col·legiats/des
Borsa de Treball: especialitzada i específica per a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.
Borsa de Voluntariat: capacitat solidària dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.
Perfils Professionals: àmbits d’intervenció del pedagog/a i psicopedagog/a.
Orientació Professional: servei d’orientació per als col·legiats/des i estudiants associats/des.
Publicacions: difusió de publicacions, webs i blogs de col·legiats/des.
Anuncis web: plataforma per difondre activitats dels col·legiats/des.
Espais COPEC: entrevistes, reunions i formació a disposició de col·legiats/des en condicions avantatjoses.
Agenda: informació d’activitats, premis, i esdeveniments en general.
Carnet col<legial: avantatges i serveis en condicions preferents per a col·legiats/des.
Consultes i preguntes freqüents: comentaris, dubtes, qüestions, suggeriments, de qualsevol tema.
Correu Corporatiu: adreça electrònica @pedagogs.cat per als col·legiats/des
Àrea Reservada: informació i documentació d’accés exclusiu als col·legiats/des.
Assessorament jurídic, fiscal i laboral: per a col·legiats i col·legiades.
Responsabilitat Civil Professional: pòlissa col·lectiva col·legial, per a l’exercici de la professió pedagògica i psicopedagògica.
Mediadors/res: habilitació col·legial de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues per a la seva incorporació a la llista del Centre de Mediació.
Perits/tes judicials: Incorporació a les llistes a Justícia per a valoracions pedagògiques i psicopedagògiques en processos judicials.
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Els inicis dels estudis de Pedagogia
a la Universitat Catalana.
Andreu Folch i Soler
Doctor en Medicina
¿Com va arribar la Pedagogia a tenir nivell
universitari a Catalunya?. En aquest article intentem explicar el difícil camí emprat fins
aconseguir el grau que la Pedagogia mereix
en el mon de la ciència i de la educació.
El primer intent normatiu d’instaurar estudis
de magisteri al Estat Espanyol daten del
1834. Dins de la Llei General d’Instrucció pública es crea una Escola Normal , el que avui
anomenem Magisteri. Estudis per descontat,
fora del àmbit universitari. Posteriorment la
coneguda Llei Moyano legisla l’obligatorietat
de crear una Escola Normal a cada capital de
província. En ambdues lleis veiem una manca total de preparació pedagògica als estudiants de la Escola Normal de Mestres. Mentre formalment, el govern de Madrid crea el
Museu Pedagògic d’Instrucció pública (1882) i el
Ministeri d’Instrucció Pública (1900)…aixó no
comportarà cap millora en la formació de
mestres. Per ingressar a l’Escola ni tan sols
calia títol de Batxillerat, sinó que nomes calien tenir 15 anys, no patir cap malaltia contagiosa i ésser aprovat a l’examen d’ingrés.1
El Pla Ministerial del 1914, també conegut
com a Decret Bergamin, no millora en cap
aspecte la formació pedagògica dels mestres. El pla d’estudis constava de quatre cursos. El Pla incorporava unes assignatures de
pedagogia teòrica que excloïen totalment els
avenços de la pedagogia moderna, la psicologia o les ciències experimentals.
Si ens centrem a Catalunya, crec que el caliu
de la renovació pedagògica era ben pales.
Els personatges, les ganes de canvi i millora
eren presents. Mancava una Institució que
recolzés als tècnics i una direcció que facilites i financés els canvis adients. Si per resumir, potser fins al excés, cal anomenar tres
tècnics sobre tots els altres, crec que hem de
citar a Alexandre Galí, a Emili Mira i a Joaquim
Xirau com veurem tot seguit. La institució
que calia fou la Mancomunitat de Catalunya
dirigida per Prat de la Riba primer i per Puig
i Cadafalch després.
Cal citar aquí un gran intent formatiu privat a
càrrec de l’Escola de Mestres de Joan Bardina al 1906.
Prat de la Riba, ja des de la Diputació de
Barcelona que presidia, pren la iniciativa de
crear un Consell de Pedagogia i que fins el
1916 s’anomenà Consell d’Investigació Pedagògica. Des del 1920 passa a dependre de la
Mancomunitat.2

Cadafalch, J. Bofill i Mates i Romà Sol. En
l’aspecte pedagògic cal recordar la presència
de Eladi Homs, Alexandre Galí i Rafael Campalans. Galí fou titllat pel gran educador
Eduard Claparède com l’anima de tot el moviment pedagògic de Barcelona. Sobre les Escoles
Montessori hi ha molta bibliografia per estendre’ns en aquest breu article.
El primer intent d’introduir la pedagogia als
estudis de nivell universitari parteix del mateix Puig i Cadafalch, el 24 de febrer del
1924. Es tracta de crear des del Consell una
Institució Escolar d’Estudis Superiors. Integrada
en onze seccions, inclou la creació d’uns
Laboratoris de Psicologia Experimental i un
Seminari-Laboratori de Pedagogia. Sota el
paraigües científic de l’Institut d’Estudis Catalans, Puig redacta una memòria al senyor
Ministre d’Instrucció Pública demanan l’autorització per crear aquestes institucions.
Puig proposa com a directora a la pedagoga
Maria Montessori. Per completar la direcció
pedagògica, Montessori demana la presencia
del Dr. Antoni Batlle, prevere, el Dr. Joan
Alzina i Melis i del senyor Lluís Folch i Torres.
La instal·lació definitiva fou a la Maternitat
de Barcelona.3
La lluita personalista i manca d’acords va
portar al fracàs d’aquesta primera institució.
Sobre l’altre creació de Puig: L’ Institució Escolar d’Estudis Superiors, proposada el 1921
però que entra en funcionament en 1923. Es
crea amb la pretensió de donar impuls als
estudis de doctorat i en general de tesis i
investigacions científiques originals. El cop
d’Estat de Primo de Rivera aturarà, com
d’altres, aquest magre intent.
Mentrestant, la Mancomunitat no s’havia
oblidat de les escoles Normals. En 1918 crea
l’Escola Normal de la Mancomunitat. En
aquestes pogueren exercir el seu mestratge
educadors i pedagogs de la talla de Joaquim
Xirau, Rosa Sensat, Artur Martorell, Pau Vila ,
Jesús Mª Bellido o Joan Llongueras... Les bases pedagògiques dels Estudis normals foren
elaborades per una ponència integrada pels
diputats Jaume Bofill i Mates, Raimon d’Abadal, Lluis Nicolau D’Olwer i el president de
l’Associació protectora d’Ensenyança Catalana. La direcció serà encarregada a Alexandre
Galí. El canvi és radical. La carrera duraria
tres cursos lectius amb una millora dels
estudis psicològic i pedagògic prou importants.

La Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts
de la Diputació de Barcelona, l’u de juny de
1913 proposava la creació de l’esmenta’t
Consell per investigar “els progressos de la Pedagogia i aplicar-los i adaptar-los a les escoles que
sostenia o subvencionava la Diputació”. Al Consell
deuen la seva vida l’Escola d’Estiu, l’Escola
Montessori i l’Escola de Bibliotecàries. Ultra
els Quaderns d’Estudi, el Consell emprengué
l’edició del Butlletí de Mestres i de la Biblioteca
Minerva. La llista de propostes serà llarga i
profitosa.
El primer Consell era inspirat primer per
Eugeni d’Ors i desprès per la triada Puig i

Alexandre Galí
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Només cal valorar el professorat adscrit a la
Normal per observar els canvis: Georges
Dwelshauvers de Psicologia, Jesús Mª Bellido, Fisiologia, Joaquim Xirau d’Història de
Educació, Rosa Sensat de Metodologia i Organització d’Escoles, Artur Martorell de Pràctiques d’Ensenyança, Metodologia Especial i
Català, Pau Vila en Geografia, Salvador Maluquer de Ciències Naturals, Carles Cardó de
Religió, Joan Llongueras de Música, Joan
Creixells de Filosofia, Josep Ferran i Mayoral
d’Història de Filosofia i Pau Riera d’Angles.
Un gran èxit del Consell de Pedagogia.4
Galí també és responsable dels cursos d’Estiu per a mestres que tindran un gran èxit.
Com a complement apareix una publicació:
Butlletí de Mestres des del 1920, anteriorment, en 1915, surt Quaderns d’Estudi, dirigida per Eugeni D’Ors , que ens apropa el bo i
millor de la pedagogia europea i americana.
Era distribuïda a tots els mestres de
Catalunya.
Qui era doncs Alexandre Galí?. Nascut en
1886 a Camprodon, mori a Barcelona en
1969. Entra en el mon de la pedagogia com
alumne de l’Escola de Mestres de Joan Bardina i poc després ja el tenim de professor
de la mateixa Escola. Treballa a l’Escola Vallparadís de Joan Palau i en 1915 formava
part del esmentat Consell de Pedagogia de
la Mancomunitat. Director de la Normal de la
Mancomunitat i de la Escola Montessori en
1922. Aporta totes les innovacions pedagògiques a la Mútua Escolar Blanquerna durant
la dictadura de Primo de Rivera. De les seves
obres la més destacada és: La mesura objectiva
del treball escolar de 1928. Llibre de capçalera
per molts anys en els professionals de la
lectura, l’ortografia, el càlcul aritmètic i la
composició. Amb la Generalitat formarà part
del Consell de Cultura des del 1931.
La darrera institució a la que cal analitzar serà la que a la postra i desprès de molts giravolts donarà els seus fruits: Ens referim a L’
Institut d’Orientació Professional de Barcelona.
El seu origen s’endinsa en un altra aportació
de Prat de la Riba: L’any 1913 presidint la
Diputació crea un Museu Social, inspirat en
institucions semblades europees en la idea
de la reforma social. Una de les seves tasques es millorar l’aprenentatge. El responsable de tirar endavant el projecte era l’advocat i secretari del Museu Josep Lluis Castella.
Aquest visita institucions europees semblants i, en 1914, crea el Secretariat d’Aprenentatge. Publica una Guia de l’aprenent, models
de contractes d’aprenentatge típics i suggereix possibles mesures legislatives. Aconsella
també orientar als joves cap l’ofici del que
està més dotat. La fixa del primer noi data
del 4 de novembre del 1915.5
La feina va prenent volada i, d’acord amb
l’Ajuntament de Barcelona, consideren la seva transformació en Institut d’Orientació Professional. El reglament queda aprovat pel novembre del 1918. L’ Institut queda instal·lat
al principal del nº5 del carrer de Sant Honorat. La direcció recau en Ruiz Castella i el
Consell Tècnic era format per: el Sr Ainaud,
director els Serveis de Cultura del Ajuntament, Tallada, Director del Museu Social, Tarragó, professor de l’Escola del Treball i la
Sra. Bonmaison, Directora de l’Institut de
Cultura de la Dona. Es preveu l'existència de
dos departaments: d’Antropometria i de
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És de justícia, donada la seva entitat i qualitat citar un altre centre privat contemporani.
Ens referim al Laboratori de Psicologia del Col4legi
de Sarrià. El seu fundador i director era el
pare jesuïta Ferran Mª Palmés. Nascut a Lleida l’any 1879, és professor de psicologia a la
Facultat que els jesuïtes tenen a Tortosa. En
1917 s’encarrega d’aquesta tasca a l’anomena’t Col·legi Màxim de Sarrià on fan part dels
seus estudis els futurs Jesuïtes. A casa nostra
els Jesuïtes comencen a parlar de psicologia
experimental l’any 1916 a les pàgines d’Ibérica, la seva revista científica. Veiem les firmes
de F. Talon. V. Molina i sobretot de F. Pérez
Acosta. En 1919 comença a veure’s la firma
de Ferran Mª Palmés, havia publicat la traducció del tractat de psicologia experimental del pare I. De la Vaisière.

Emili Mira
Psicometria. Després del concurs oportú seran nomenats Lluis Trias de Bes i Emili Mira,
dos joves llicenciats en medicina.
Altra vegada Catalunya agafava la davantera
en un tema educatiu.6
Ràpidament l’ institut de Barcelona adquireix
un gran prestigi entre els especialistes, fins al
punt que amb motiu de la primera Conferència Internacional de Psicotècnia feta a Ginebra en 1920, Claparède, director del Institut J.J.Rouseau i màxima figura de la psicologia escolar europea proposa, i així s’acorda,
que el segon congrés se celebri a Barcelona
el proper 1921. Constituirà un punt àlgid en
la vida i el prestigi de l’Institut. Efectivament
la Segona Conferencia Internacional es desenvolupa a Barcelona els dies 29 i 30 de setembre a les instal·lacions del Grup Baixeres.
Per preparar adequadament la conferència,
Mira visita els principals centres estrangers
dedicats a l’orientació professional i la psicologia experimental. Visita el Laboratori del
professor Lahy a París, de Decroly a
Brussel·les, de Myers a Londres, de Claparède
a Ginebra, de Lipmann a Munich, de Moede
a Berlin i de Ferrari a Milà, els millors en
aquella època.
Per cert, en aquesta conferència participa el
psicòleg flamenc Georg Dwelshauvers que
restaria a casa nostre al ser nomenat director, el mateix 1922, del recent creat Laboratori de Psicologia Experimental, depenent de
la Mancomunitat.
Dos anys desprès, setembre del 1923, es
produeix el cop d’Estat de Primo de Rivera
amb la supressió de la Mancomunitat. Quan
semblava que l’Institut també anava a desaparèixer, en 1927, la Diputació accepta el seu
manteniment reduint les despeses. Aquest
es converteix en Sección de Orientación de la
Escuela de Trabajo, i pasa a ocupar un espai al
mateix edifici de l’Escola. El Director Ruiz
Castella és destituït i Mira acumula el càrrec
de director i encarregat de la psicotècnia. No
tot seran males notícies ja que el Ministeri de
Treball posa en marxa una política de formació professional que preveu el funcionament
de centres oficials d’orientació professional.
En 1928 es publica l’Estatut de Formació
Professional, en el qual es reconeix l’existència de dos instituts psicotècnics, un a Madrid
i un a Barcelona, i s’hi preveuen la creació
d’oficines provincials. La Secció d’Orientació
passa doncs a denominar-se Instituto Psicotécnico de Barcelona.

Com fa Galí al seu llibre7 transcrivim part del
seu primer article per observar el seu programa científic: “Es un hecho por todos reconocido
que los estudios de psicología no están en España y
en muchas partes de América española a la altura
que corresponde a su importancia... Prescindiendo
de los defectos de orden didáctico o pedagógico que
pueden ser comunes a la enseñanza de otras
materias, la raíz de los principales que estos se
descubren parece estar en esa especie de mutilación
que de esta ciencia por causas muy diversas viene
haciéndose o bien por suprimir en ella la parte
filosófica o racional conforme al error positivista: o
por el contrario por abandonar y aun despreciar el
estudio positivo y experimental de los problemas
psicológicos, por un amor malentendido a la ciencia
tradicional” (Palmés,sic.p.281)
A Palmes li encarreguen redactar la majoria
d’articles psicològics de la Enciclopèdia Espasa. Si be el principal encàrrec que te es millorar la capacitat d’ensenyament, recollia uns
informes al llarg de la vida escolar i les característiques psicològiques, recollint-ne fins
a vint-i-quatre, l’estat sanitari i avaluació
amb test d’intel·ligència. També utilitza un
estudi bàsic sobre les aptituds i dificultats
del seus alumnes. El Govern espanyol en
1932 expulsa als Jesuïtes i Palmés amb els
seus companys es trasllada a Torí on residirà
fins el final de la guerra civil.8
No menys important serà el Laboratori de la
Junta de Protecció de Menors creat en 1918
per Lluis Folch i Torres al Grup Benèfic del
carrer Wad-Ras del Poble Nou de Barcelona.
Funciona un completíssim Laboratori psicològic amb Departament d’Observació i estudi
de capacitats dels nens acollits per tenir una
correcta orientació professional. També inclou un complert estudi mèdic i psicològic.
Col·labora en el centre el pediatre Claudi
Bassols i un jove Piqué i Jover, psicòleg. Des
del 1921 s’afegeixen les responsabilitats
com a centre de referència del Tribunal
Tutelar de Menors de Barcelona.9
Mentrestant el Dr. Mira segueix treballant per
millorar la qualitat del Instituto. A l’agost del
1923 participa a Milà en la Tercera Conferència de l’Associació Psicotècnica en la que
Mira, Claparède i Myers tracten d’aconseguir
la unificació internacional de les proves aplicades en la orientació professional. A Òxford
participa en la VII Congrés Internacional de
Psicologia presentant una ponència que resumia la seva tesi doctoral. Hi eren presents
entre d’altres: Koffka, Claparède, Decroly,
Spearmann, Pieron, Adler i Thurstone. Dels
contactes amb aquest darrer en surt el qüestionari conegut com a Test de Barcelona, per
obtenir detalls de les habilitats mentals primàries. En aquest congrés es nomena Mira
membre del Comitè Internacional de Psicòlegs. També afegir que Mira va completant el
personal necessari pel correcte funciona-
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ment de l’Institut: Com a secretari general).
Barbey, Granada, estadístic, Julia Francolí,
auxiliar i secretària de Mira, V. Solani conserge, Carles Soler Dopff, ajudant psicotècnic, J.
Mallart ajudant meritori, Cardenal, enginyer,
Adolf Azoy otorinolaringòleg i J. Alier entre
d’altres. Durant aquells anys el territori espanyol queda dividit en dos, controlats pels
dos serveis d'orientació professional. Al de
Barcelona li corresponia, a més de Catalunya, València, Aragó i part de Castella. En
1929 dona una sèrie de conferències en
Ohio –USA- “Psicologia personal y vocacional,
Psicolo-gia europea y educación, Pruebas de aptitud
para conductores de coches en Europa, El papel de la
escuela primaria en la orientación profesional,
Nuevos aparatos para la medida de la percepción
de la velocidad, etc. El seu prestigi internacional
no para de créixer.10
Per fi arriba la República i amb ella els grans
canvis. Certament durant el final de la
Dictadura, el període anomenat “Dictablanda” ja es començaren a veure alguns canvis
significatius. En 1930 es creen al mateix
temps dos Seminaris de Pedagogia, el que
ara anomenaríem un postgrau universitari.
Un a la Universitat, gràcies a l’empenta de
l’Ajuntament de Barcelona i del seu director
cultural Manuel Ainaud. L’altre creat per la
Diputació de Barcelona sota la direcció de
Alexandre Galí. La nova Generalitat impulsaria el de la Universitat. Aquí agafa embranzida la figura del Dr. Joaquim Xirau. Nascut a
Figueres en 1895 i mort a Mèxic en 1946.
Llicenciat en Dret i Filosofia a Barcelona.
Marxa a Madrid com a deixeble de M.
Cossio, Garcia Morente i J. Ortega importadors del Krausisme i creadors amb Giner de
los Ríos del Instituto Libre de Enseñanza.
Presenta dos tesis doctorals en ambdues
disciplines, un sobre Rousseau i l’altre de
Leibniz y las verdades eternas. En març de 1923
ja era professor de la universitat i en 1928
Catedràtic. Amb la col·laboració de la Junta
Superior d’Estudis visità nombroses universitats
europees on completa els seus coneixements filosòfics i pedagògics. Des del 1927
col·labora a l’ Institut Psicotècnic de Mira
amb el que dirigirà la important publicació
“Revista de Psicologia i Pedagogia" \19331937\ de la que en parlem després. Al 1939
s’exilia primer a França i després a Mèxic on
continuà les seves publicacions i ensenyaments.11
Amb l’arribada de la Generalitat al govern, el
president Macià nomena una Comissió de Universitaris integrada per: Josep Xirau [Dret],
Jaume Serra Hunter [Filosofia], August Pi i
Sunyer [Medicina ], Eduard Fontserè [Ciències], Ramon Casamada [Farmàcia] i el encara rector Enric Soler i Batlle. El document que
els nomena diu: “En nom de la República Catalana i d’acord amb el govern provisional de la República Federal Espanyola, us hem designat per a ésser
Comissaris encarregats d’assumir la Direcció de la
Universitat Catalana provisionalment i d’aplicar l’Estatut d’Autonomia. Francesc Macià”.12
Recuperat Ainaud com a Secretari del Patronat Escolar i nomenat membre del Consell
de Cultura de la Generalitat; el protagonisme
del nou Seminari de Pedagogia pasa als Drs.
Joaquim Xirau i Jaume Serra Hunter professors de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Tot l’aparell educatiu de Barcelona remava
en la mateixa direcció. La estreta relació de
Xirau amb Mira a través del nou Institut
Psicotècnic de la Generalitat, recuperant el
nom original i la creació de la nova Escola
Normal de la Generalitat assentaven les
bases de la propera i nova Facultat de Pedagogia de Barcelona.
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El Seminari de Pedagogia, s’organitzava en
dos cursos. El primer de base humanística i
comú incloïa les llengües clàssiques, filologia, literatura castellana i catalana, filosofia,
historia de l’art i geografia. El segon cicle era
específicament pedagògic, amb psicologia i
psicopatologia infantil, psicotècnia educativa,
fisiologia humana, fisiologia aplicada a l’escola, higiene escolar, biologia infantil, metodologia, didàctica i organització escolar. La
incorporació d’una important biblioteca acabava de tancar el cercle de necessitats intel·lectuals. De l’estreta col·laboració amb
l’Institut Psicotècnic i la Universitat en podem posar exemples del professorat de les
assignatures: Pedagogia: Joaquim Xirau, Principis de Psicologia i Filosofia: J. Serra Hunter, Psicologia Infantil: Emili Mira, Fisiologia Humana:
August i Sunyer i Jesús Bellido, Metodologia i
Organització Escolar: Artur Martorell, Alexandre
Galí, Emili Mira, Abelard Fàbregas i J. Xirau. A
més de cursets monogràfics com: Aspectes
psicofisiològics de la fatiga: Carles Soler Dopff,
La personalitat de l’infant: Cassià Costal o L’ensenyament de la història com a mitjà de formació
moral i com a disciplina de treball: Alexandre
Galí. Conferències de convidats de la categoria de: Lorenzo Luzuriaga, Fèlix Martí Alpera,
J. Vermeylen, Leonor Serrano o William Stern.
En el professorat permanent formaven part
els directors de la Normal: Margarida Comas,
Costal o Santaló i de l’Institut-Escola, Estalella.13

la Universitat de forma plena: fou l’ Institut
Psicotècnic de la Generalitat. Hereu del Instituto Psicotécnico de Barcelona. L’Institut es converteix en un centre docent en estret contacte
amb la nova Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies al subdirector de l’Institut, en
Joaquim Xirau, que en 1933 pasarà a ser
Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Xirau era Catedràtic de Filosofia des del
1929. Pedagog de formació i vocació Xirau
actuarà com a lligam de l’Institut amb la
Universitat. La seva influència en Mira és
evident, veurem com, ja al exili, Mira escriurà
dos grans llibres “El niño que no aprende” en
què descriu el procés educatiu com a desenvolupament integral de la persona, o “Psicologia evolutiva del niño y el adolescente”, impresos
ja a Buenos Aires.

El govern torna a obrir una nova Escola Normal de la Generalitat, en podem concretar
alguns trets. Instal·lada en la Universitat Industrial del carrer Urgell de Barcelona fou
refundada el 1932. Aquesta opta per l’establiment d’un pla professional amb tres cursos de formació teòrica i un any de pràctica
professional. La intenció descrita al seu reglament es de: “dotar a Catalunya de mestres ben
capacitats, de visió amplia i humana i que respongui
a les exigències dels temps moderns”. El reglament ja preveia establir relacions amb el
Seminari de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona amb la intenció de donar un pas
vers la formació universitària del mestre. Fins
llavors l’únic camí era la Escuela Superior de
Magisterio que, des de 1909 funcionava a
Madrid i on s’havien format alguns dels nostres mestres de l’Escola Nova Catalana. Rosa
Sensat n’és un exemple. El primer director de
la Normal fou Cassià Costal, un altre exalumne de la Escuela Superior de Magisterio, però el
seu estat de salut provocà la seva renuncia
en 1932. És nomenat per substituir-lo el
professor numerari de la mateixa escola
Miquel Santaló. S’hi creà a més, el càrrec de
subdirectora en la persona de la també professora numerària Margarida Comas. El fet
que Santaló fos Diputat d’Esquerra Republicana a Madrid provocà que de fet la subdirectora actués, en realitat, com a directora
efectiva. Durant els fets d’octubre del 1934
l’Escola és intervinguda i nomenat director
Amadeu Visa. En arribar el 1936 amb les
noves eleccions és nomenada directora
Francesca Rovira.14

Al front de la primera secció segueix Mira; la
segona era dirigida per Alexandre Chleuserbairge, psicòleg belga que provenia del laboratori berlinès de Moede, exiliat a Barcelona
des del 1930; la tercera depenia d’en Joaquim Xirau. A més seguien les investigacions
en el camp de la psicologia experimental.
Hem remarcat el concepte psicopedagogia
perquè Emili Mira és qui importa aquest
concepte teòric a la ciència catalana i espanyola. Un dels seus seguidors, Lluis Folch i
Torres, portarà a la pràctica al Laboratori
d’Experimentació Psicològica del Grup Benèfic, primer, i al Institut Torremar després , les
aplicacions pràctiques que Mira, Xirau i
d’altres importaren a casa nostra. Des de
l’Institut, Emili Mira havia procurat difondre
amb publicacions periòdiques el que descobrien o comprovaven els professionals del
centre. De l’Institut original sorgia Annals de la
Secció de Orientació de la Escola del Treball en
català en l’etapa Mancomunal i en castellà
en la època Primoriverista. En la nova etapa
republicana editarà Revista de Psicologia i Pedagogia del 1933 al 1937.15

En el nou període l’Institut s’organitza en tres
seccions:
1.-d’Orientació i Selecció Professional, continuant la tasca de l’antic Institut.
2.-de Psicotècnia Comercial i Industrial, que
pretenia assessorar sobre l’organització racional del treball industrial, administratiu i
comercial i sobre la psicologia de la publicitat.
3.-de Psicopedagogia, per establir l’enllaç
amb el moviment pedagògic i per respondre
a la demanda, cada cop més gran, per part
de les famílies, d’assessorament sobre nens
amb problemes de diferents característiques.

L’altre institució pedagògica en què el Seminari de Pedagogia va col·laborar amb el
Consell d’Ensenyament Secundari fou l’Institut-Escola. Era una rèplica de l’existent amb
prou èxit a Madrid. Instal·lat al Palau del
Governador del Parc de la Ciutadella, facilitat
per l’Ajuntament de Barcelona. Dirigit pel
doctor Josep Estalella i amb Josep Verges
com a secretari. Sobre el seu funcionament
ja se n’ha parlat prou en amplia literatura:
Galí, Carbonell, etc...

La Universitat Autònoma de Barcelona.
Creat el Seminari de Pedagogia, encara depenent de la Facultat de Filosofia, l'Escola
Normal de la Generalitat i el renovat Institut
Psicotècnic, calia només el decret que fes
possible la seva creació. L’Estatut d’Autonomia preveu el traspàs de la Universitat i el
concepte autònom esdevé real aquesta vegada,. Es nomena un Patronat Universitari
format per cinc vocals del govern de la
República i d’altres cinc de la Generalitat. El
Rector hi formarà part –Jaume Serra Hunter.
Els cinc del govern central foren: Gregorio
Marañon, Américo Castro, Antonio Garcia
Banús, Cándido Bolívar i Antoni Trias i Pujol.
Per part de la Generalitat foren: Pompeu
Fabra, Domingo Barnès, August Pi Sunyer,
Joaquim Balsells i Josep Xirau -germà d’en
Joaquim. Aquest fet serà determinant perquè, en el cas de la Facultat de Filosofia i
Lletres, dona cabuda a la nova Facultat de
Pedagogia.

Com ja s’ha insinuat abans, un altre institució
va col·laborar a l’arribada de la Pedagogia a

Amb Joaquim Xirau de Degà s’estrena el
curs 1933-34 amb la assignatura de Pedago-
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Joaquim Xirau
gia i Historia de la Pedagogia. Emili Mira
professa Psicopatologia Infantil I i II i Psicotècnia Educativa. August Pi Sunyer Fisiologia
Humana; Jesús Bellido, Fisiologia aplicada a
la escola i Higiene Escolar; Margarida Comas,
Biologia Infantil. Miquel Santaló, Metodologia en lletres, Pau Martínez Salinas, Metodologia del Llenguatge i Joan Roura Parella
Didàctica, Hermini Almendros , Organització
Escolar, etc. S’anuncien cursos monogràfics i
seminaris a càrrec d’Alexandre Galí, Emili
Mira, Concepció Sainz-Amor, Alfred Strauss,
Josep Estalella, Xavier Zubiri, Jordi Maragall,
Anna Rubiés... Es preveuen conferències de
Lombardo-Radice, Eduard Spranger, Erich
Stern, D. Arnés, Rosa Sensat etc...
Molts dels professionals estrangers son coneguts per Mira que, curiosament, actuà més
com a professor de Pedagogia que de Medicina; on això sí, amb la nova autonomia
havia incorporat als estudis troncals la Psiquiatria i la Neurologia. Aquesta última a càrrec del Dr. Belarmí Rodríguez Arias. Mira
fou el primer professor agregat de Psiquiatria -en funcions de catedràtic o cap de departament- de tot Espanya. Demanà la
col·laboració dels Drs. Strauss de Heildelberg,
Auerbach de Berlin i Werner Wolf, també de
la universitat de Berlin. A més a Pedagogia,
Mira, hi col·laborava en matèries optatives
com “Treballs de Seminari amb 10 matèries diferents” o “Estudi experimental de l’afectivitat”,
Strauss un dels millors psiquiatres infantils
del mon, dirigia “Els mètodes psicològics en l’ensenyança als anormals mentals. Caràcters psicòtics.
Educació correctiva i assistència social”. Strauss
també dictava un monogràfic sobre “Psicopatologia de la primera infància. Psicopatologia de
l’edat escolar. Psicopatologia de la pubertat”.
Strauss era un dels col·laboradors d’un nou
centre creat per Mira a Barcelona: La
Sageta.16
En 1915 el Dr. Còrdova havia inaugurat
l’Institut Médico-Pedagógico i en 1919 el Dr.
Joan Alsina la Escola Municipal de Deficients
a Vallvidrera. Però serà en 1933 quan el Dr.
Emili Mira posa en marxa el Centre
d’Observació Infantil La Sageta a Barcelona.
L’anomenaven també Child Guidance Clinic.
Els seus col·laboradors més important foren
el Dr. Alfred Strauss, ja citat anteriorment,
l’altra fou el Dr. Jeroni de Moragas, deixeble
seu. Un tercer col·laborador important de La
Sageta i de l’Institut fou l’otorinolaringòleg
Adolf Azoy. L’originalitat de La Sageta era el
mètode d’estudi de l’infant fet per observació continuada i directa, utilitzant vidres uni-
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direccionals que permetien l’estudi del nen
de forma prou dissimulada. Fins i tot es filmen activitats dels nens que seran projectades en la Societat Catalana de Pediatria.
De les nombroses aportacions dels col·laboradors podem destacar un llibre d’Strauss:
”Introducció a l’estudi de la pedagogia terapèutica”.
De Strauss amb Azoy: “Resultats de la investigació dels defectes de la paraula en els nens dels
Grups Escolars de L’ajuntament de Barcelona”; un
complert estudi amb 3852 escolars. De Moragas en podíem citar moltes obres però a
tall d’exemple ens quedem amb dues: “La
Infància Anormal” del 1933 i “Evolució sexual del
infant” del 1935. Moragas, com Bassols, eren
pediatres de formació que aprengueren psiquiatria infantil al costat de dos mestres de
la psicopedagogia: Mira i Folch. La clínica fou
destruïda els primers dies de la guerra civil
per un grup de milicians al juliol del 1936.
Strauss tornaria a exiliar-se, aquest cop al
Estat Units on la seva figura encara es faria
més gran.17
La guerra civil i la dictadura de Franco esborrarien aquestes conquestes i l’estudi de la
Pedagogia faria un retrocés que tardaríem a
recuperar.

----------------------1-L’Escola Normal de la Generalitat 1931-1939.
Jaume Carbonell. Ed. 62. pp. 27-31.
2-La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia.
A. Balcells. Ed. Proa pp. 460-465
3-Historia de les Institucions i del moviment cultural a Catalunya. 1900-1936. LLibre IX. pp. 277-285.
4-L’Escola Normal de la Generalitat 1931-1939.
Jaume Carbonell. Ed 62 pp. 131-141.
5-La Psicologia a Catalunya. Llibres a l’abast 62.
Miquel Siguan. pp. 185-227.
6-Los comienzos de la psicopedagogía en España
1882-1936. Biblioteca nueva. M.A. Cerezo
Manrique. pp. 151-179.
7-Historia de les Institucions i del moviment
cultural a Catalunya. 1900-1936 Llibre XX. A. Galí.
pp. 175-176.
8-La Psicologia a Catalunya. Llibres a l’abast 62.
Miquel Siguan. pp. 235-236.
9-Evolució històrica de la protecció de la infància i
l’adolescent a Catalunya. Tesi Doctoral 1992.
Dr. Andreu Folch.
10-Doctor Emilio Mira y Lopez. La Vida y la Obra.
Ed.U i Ajuntament Barcelona. Luis Miguel Iruela.
pp. 66-67.

11-Historia de la educación en España y América.
Ed. Morata\sm. Fundación Santa María. pp. 750751.
12-Historia de les Institucions i del moviment
cultural a Catalunya. 1900-1936 Llibre IX. A. Galí.
pp. 124-125.
13-El Seminari de Pedagogia de la Universitat
Autònoma de Barcelona 1933-1938. UB. Claudio
Lozano.
14-Historia de les Institucions i del moviment cultural a Catalunya. 1900-1936 Llibre II.A. Galí. pp.
14-32.
15-Doctor Emilio Mira y Lopez. La Vida y la Obra.
Ed.UB i Ajuntament Barcelona. Luis Miguel Iruela
pp. 67-69.
16-Aportacions a la historia de la psicopatologia
infantil. E. Domenech pp. 197-203.
Facultat de Medicina. UAB. Programa de cursos.
1933.
17-Doctor Emilio Mira y Lopez. La Vida y la Obra.
Ed.UB i Ajuntament Barcelona. Luis Miguel Iruela
pp. 82-83.

Per acabar permeteu-me un apunt personal.
Es tracta de la formació del meu pare Lluis
Folch i Camarasa. Metge per la Universitat
Autònoma de Barcelona, deixeble de Mira i
Moragas i amb l’aprenentatge a casa seva
per part del seu pare, Lluis Folch i Torres, al
Grup Benèfic i a Torremar. Alumne del Seminari de Pedagogia i dels cursos del Institut
Psicotècnic. Psiquiatre infantil, psicòleg, mestre i professor de pedagogia terapèutica.
Realment no podia haver trobat millors mestres i millors institucions que la guerra i el
franquisme ens va negar durant dècades. No
puc sinó sentir una certa enveja sana de
l’aprenentatge que va poder tenir.

SUPORT INICIATIVES I ACCIONS DELS COL<LEGIATS/DES
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya dona suport a les iniciatives, projectes i accions dels/ de les
col·legiats i col·legiades, que promoguin la pedagogia, tant des de la vessant científica, creació de
coneixement, com des de la seva praxi professional, mitjançant diferents possibilitats, a partir de
protocols ad hoc, que garanteixin la qualitat, el rigor i la coherència.

PUBLICACIONS: d’articles i treballs relacionats amb diferents àmbits d’expertesa
-WEB: Parlem de Pedagogia
-REVISTA EIX: de publicació anual
PUBLICACIONS COL·LEGIATS/DES: difusió web
DIRECTORI DE PROFESSIONALS PER ESPECIALITATS: consulta oberta a la comunitat en general.
XARXA D’EXPERTS: per representar al COPEC en actes socials i mitjans de comunicació.
LOGOTIP COPEC EN BLOGS I WEBS DELS COL·LEGIATS: amb enllaç a la web del COPEC
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Avantatges de pertànyer a la Mútua General de Catalunya
L'accés directe a la consulta de l'especialista, una atenció molt personalitzada, habitacions
individuals en cas d'hospitalització i l'alt nivell de les prestacions són els avantatges més ben
valorats pels assegurats a l'hora d'escollir pertànyer a una mútua.
No patir llistes d'espera i la possibilitat d'escollir el metge o el centre hospitalari són els motius pels quals cada cop més les famílies opten per
la sanitat privada, en la majoria dels casos a través d'una assegurança de salut. La satisfactòria relació cobertura-preu és, avui dia, el més
apreciat pels assegurats, cada vegada més informats i més sensibilitzats en matèria de salut.

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

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

www.mgc.es - www.interesmutu.com

Observatori dels Perfils Professionals del Pedagog/a i Psicopedagog/a1
•Rodríguez, Rosa. “Las salidas profesionales de los Pedagogos y Pedagogas". Revista Educació i Xarxa EIX, juny 2012, núm. 6: pàg. 48.
•García, Francisco i Aguilar, Diego. Competencias profesionales del pedagogo: Ámbitos laborales y nuevos yacimientos de empleo. Málaga: Edición Aljibe, 2011.
•Rodríguez, Rosa. “La definició de competències del Pedagog/a". Revista Educació i Xarxa EIX, març 2010, núm. 4: pàg. 35.
•Barrera-Corominas, Aleix i Fernández, Elena. "El perfil professional per competències del pedagog/a en les organitzacions". Revista Educació i Xarxa EIX, març
2010, núm. 4: pàg. 17.
•Besalú, Xavier i Feu, Jordi. Pedagogia: professionals de l'educació i la cultura. Girona: CCG Edicions, 2009.
•Rodríguez, Rosa. "L’orientació en el desenvolupament professional". Revista Educació i Xarxa EIX, març 2008, núm. 2: pàg. 24.
•PERFILS PROFESSIONALS: aplicació consultable a la web del COPEC sobre els àmbits d'actuació, els subàmbits i les ocupacions associades (publicat a Revista
Educació i Xarxa EIX, març 2006, núm. 1: pàg. 24). [http://www.pedagogs.cat/perfils2.asp?az=0&i=ca]
•FUNCIONS I ÀMBITS D’EXERCICI PROFESSIONAL: quadre sinòptic dels àmbits d'actuació del pedagog/psicopedagog i de les seves funcions.
[http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=427&i=ca]
•Rodríguez, Rosa. “Nou servei de perfils professionals del pedagog/a i psicopedagog/a”. Revista Educació i Xarxa EIX, març 2006, núm. 1: pàg. 24.
•Riera, Jordi. “La tasca professional del Pedagog/Psicopedagog en els diferents àmbits professionals d’actuació”. Revista Educació i Xarxa EIX, març 2004, núm. 0: pàg. 20.
•Sarramona, Jaume. “Les competències professionals dels pedagog i psicopedagog”. Revista Educació i Xarxa EIX, març 2004, núm. 0: pàg. 32.
•Associació Catalana de Pedagogs. Cicle de Taules Rodones. Experiències i realitat del pedagog en l’àmbit laboral. Barcelona: ACP, 1996.
1- En l’observatori s’ha recollit bibliografia relacionada amb els perfils professionals del pedagog/a i psicopedagog/a, recull que no pretén
ser exhaustiu i anirà creixent a mesura que es vagi recopilant més publicacions sobre perfils professionals.
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COPEC

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