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Amb el suport de:

EDITORIAL
Fent memòria...

És el primer cop que paguem lloguer per
un espai com a seu. Algunes coses estaven canviant perquè nosaltres ens permetéssim el pagament per un hostalatge. La
feina era àrdua, la dedicació era intensa i

A ell cal agrair-li entre d’altres moltes co-

els horaris d’obertura de Josepets no sem-

ses, la cessió d’un despatx dins la Universi-

pre s’adeien a les nostres necessitats. Allà

aniversari del

tat Blanquerna al carrer Císter. Anava pre-

vàrem tenir per primer cop la sensació

COPEC. Deu anys de trajecte que ens ha

nent cos la necessitat de forçar les màqui-

que érem professionals, que ja no érem

portat on som. Des de la casa particular

nes per reclamar el dret a constituir-nos

una associació de companys amb il·lu-

d’una membre destacada de l’ Associació

com a Col·legi professional. Les gestions

sions a compartir. Evidentment, la contrac-

Catalana de Pedagogs -ASCAPED- precurso-

realitzades pel mateix Jordi Riera, per la

tació de la Virginia Sanuy com a primera

ra del Col·legi de Pedagogs -COPEC- fins a

Dolors Prats -persona clau en la nostra his-

secretaria del COPEC hi va tenir molt a

la seu actual. Un camí ple d’incerteses, espe-

tòria– i la resta de membres de la Junta,

veure. Fins llavors, les tasques d’adminis-

rança i alegries.

van fer possible l’any 2001 la defensa de

tració general, arxiu i gestió documental,

la nostra llei de creació al Parlament. Llei

s’havia fet com es podia. La fidel i conti-

Recordem que la iniciativa de constituir

que requeria unanimitat per part de tots

nuada contribució dels nostres primers

una associació professional va sorgir de

els partits polítics i que ens exigia d’ac-

associats i després col·legiats, va perme-

col·legues de Tarragona, Cervera i Barcelo-

ceptar l’adscripció voluntària dels nostres

tre’ns de contractar-la. A partir d’aquell

na. Companyes que treballaven i treballen

professionals així com la incorporació

moment, el rigor, l’ordre i el criteri va en-

a l’administració pública van impulsar el

dels/les col·legues psicopedagogs/es. Pas-

trar a l’Administració de la nostra corpora-

projecte per reivindicar la figura del/la pe-

sat el tràmit parlamentari i no sense en-

ció.

dagog/a a Catalunya. Reunions on s’assen-

surts, disgustos i tensions va ser aprovada

taven les bases d’un projecte futur potser

finalment el 14 de novembre de 2001 la

De Josepets vàrem haver de sortir perquè

sense pensar en l’abast del que després

Llei de creació del Col·legi de Pedagogs

enderrocaven l’edifici per fer-hi un CAP de

seria el COPEC. Aquestes persones havien

de Catalunya. Cal ser justos en aquest mo-

Salut. Calia ser àgils per cercar alternati-

posat la llavor perquè després els que

ment històric i reconèixer també la feina

ves. No es casualitat –la vàlua humana ho

vinguessin darrere i amb els fonaments

feta pel nostre estimat advocat Antoni

certifica- què en moments de crisi i can-

ben consolidats aixequessin el Col·legi pro-

Castella, sense qui hagués estat una qui-

viar de seu a la força i cercar alternatives

fessional. Important paper el d’A.C.E.P,

mera veure la llum com a corporació pro-

ho era, aparegui algú dins el COPEC per

delegació de Tarragona amb la seva presi-

fessional de dret públic.

trobar la solució. I així va ser que gràcies a

Benvolgudes i benvolguts col·legues, estem
davant de la revista del

10è

les gestions d’en Jordi Puig -membre de

denta Montserrat Martínez al capdevant i
cabdal la reunió de Cervera del 1992, per

Ja tenim la llei que ens permet crear el

la primera, segona i tercera Junta del CO-

la constitució de l’ASCAPED.

Col·legi professional, ara cal dissenyar els

PEC -ens vàrem poder traslladar al carrer

estatuts, constituir la Junta de Govern i en

Vallirana. Vam compartir espai i lloguer

Aquelles trobades, gairebé clandestines

sis mesos d’ençà l’aprovació de la llei con-

durant quatre anys amb la patronal del

van permetre negociar amb l’Ajuntament

vocar l’Assemblea constituent. Això es pro-

Temps lliure -ACELLEC- amb una convivèn-

de Barcelona -on es va decidir establir la

dueix en un inoblidable 14 de juny de

cia -ens consta- molt satisfactòria per

seu per raons d’operativitat i estratègia-

2002 a l’Auditori de la Pedrera. La junta

ambdues parts. Aquell temps ”d’estada

una cessió d’espais i serveis a l’Hotel d’en-

sortint de l’ASCAPED sabent-se satisfeta

serena” ens va reforçar tant la tresoreria

titats de “Transformadors” al carrer Ausiàs

del deure acomplert, dona pas a la prime-

com la voluntat de millora, tot permetent

March. La Junta llavors constituïda i presi-

ra Junta de Govern del COPEC. Es fa neces-

projectar-nos cap un objectiu que ningú

dida per Violeta Núñez va treballar de va-

sari cercar un espai més gran que s’ajusti

fa 20 anys -1992 a 2012- es podia imagi-

lent per reivindicar la nostra figura profes-

més a les necessitats del moment. Lla-

nar, tenir la nostra pròpia seu.

sional, l’espai propi i el compartit per d’al-

vors trobem gràcies a l’inestimable col·la-

tres disciplines afins. Persones que van

boració d’en Joan Josep Escoda -membre

creure amb un ideal i que treien temps

electe de la primera Junta de Govern- un

personal i de llurs famílies per aportar el

local al carrer Marqués de Santa Anna,

seu gra de sorra a un ideal: la creació d’un

dins l’edifici dels Salesians de Gràcia Jose-

President

Col·legi professional. La primera Junta de

pets. Aquesta congregació ens acull per

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

govern de l’ASCAPED, va ser el preludi de

un preu mòdic amb molt bona predispo-

la llavors ja iniciativa col·legial -presidida

sició i sempre disposats a atendre les

per Jordi Riera.

nostres necessitats.

La resta ja ho coneixeu amb escreix...
Josep Maria Elias i Costa

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya
La progressiva professionalització dels/les
Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues, ha portat cap a
la con
nsolidació d’un col·lectiu professional emergent
d’homes i dones al nostre país
L’accció i reflexió rig
gorosa dels professionalss de la
pedagogia, ha diversificat la seva intervenció més enllà
del rol docen
nt que històricament li ha estat assignat

Els Orígens
14/11/1992
Constitució de l’Associació Catalana de
Pedagogs, Iniciativa col·llegial per a
promou
ure la creaació del col·legi professional

El Col·legi de Pedagogs, pro
omou l’expansió i
reconeixement de les funcions i dels espais
prrofessionals dels pedagogs/gues i psiccopedagogs/gues
El Col·legi de Pedagogs, es consolida com a únic òrgan
de representació a Catalunya, de pedagogs/gues i
psicopedagogs/gues

14/11/ 2001
Aprovació, al Parlament de Catalunya, de la
Llei de Creació Per a la constitució del
Col·llegi de Pedagogs de Cataalunya

14/06/2002
Assambleea Constituent dell Col·llegi de
Pedagogs de Catalunya Aprovació
ó Estatuts i
elecció de la I Junta de Govern

Els objectius
Defen
nsar els interessos del/lla
ciutadàà/na, de la mala praxxi de la
professsió
ó
Promouree el Perfill Proffesssionall deel
Ped
dagog/a i Psiccopedagog/a Incentiivar
laa qualittat en l’acctivitaat professionaal
Vetllar peer la dim
mensió ètica en l’exerrciici
de la Peedagog
gia i Pssicopeedagogiia
Fom
menttarr la sollidaritat, la
multidiscip
pliinarieetat i ell treball en eq
quip
p
Promou
ure la formaciió contínua dee
Pedagog
gs/gues i Psico
opedagogs/gu
ues
Ser l’ò
òrgan represeentatiu amb
l’adminisstració, institu
ucions i societtat
civil deefensar els intteressos dels
Pedagogss/gues i Psico
opedagogs/gu
ues
Establir relaacions amb col·llectius d’àm
mbit
naacional i interrnacional

Conferència de
Jordi Monés i Pujol-Busquets 1
els problemes socials i, indirectament po-

lona, on vaig escolaritzar-me durant la

lítics, de la societat espanyola en el món

guerra i vaig aprendre a reflexionar, era

Reflexionaré sobre alguns dels raona-

de l’ensenyament. Aquest nou context va

un record que m’ajudava en la meva no-

ments que he fet al llarg de la meva obra

propiciar la publicació dels meus dos pri-

va tasca. En general, per a nosaltres, pen-

dedicada a la Història de l’Educació.

mers llibres: Problemes polítics de l’ensenya-

sar era sinònim d’aplicació de l’anàlisi

ment (1966) i La enseñanza problema político

marxista per estudiar la història i compren-

En primer lloc, el meu profund agraïment

(1967), el primer dedicat a Catalunya i

dre la realitat circumdant, potser massa

per fer-me col·legiat d’honor del vostre

l’Estat espanyol, i el segon a una sèrie de

fragmentàriament. Aviat vaig adonar-me

distingit Col·legi, honor que em fa molt

problemes que feien referència als dife-

que la política dels països que es conside-

feliç i que espero portar-lo amb dignitat.

rents blocs mundials,

raven hereus del marxisme oficial presen-

Col·legiat d'honor

tava moltes llacunes.
Seguint la línia adoptada en l’epíleg del

Al cap d’uns anys, a través d’Edicions 62,

meu darrer llibre publicat, em limitaré

vaig

fonamentalment a qüestionar o reflexio-

monumental d’Alexandre Galí, abans de

nar sobre alguns dels meus propis raona-

la seva publicació. La meva dedicació

ments, utilitzats al llarg de la meva obra

exclusiva a la Història de l’Educació co-

en el món de la Història de l’Educació.

mençava a ser definitiva. A partir d’aquest

poder

consultar

l’obra

històrica

moment, la consulta, primer de biblioteMalgrat que m’he guanyat les garrofes en

ques i després d’arxius, la lectura d’al-

el camp de la Química, la meva inclinació

guns

cap a les humanitats venia ja dels anys

Llatina i d’alguna editorial francesa, els

quaranta. El meu interès envers el món

únics que podien oferir-me quelcom

educatiu es va iniciar el 1959, quan vaig

d’interessant, acabaren d’integrar-me en

patir una lesió pulmonar. Durant la conva-

aquest món desconegut.

llibres

provinents

de

l’Amèrica

lescència, un amic meu que tenia por que
m’avorrís, em va fer arribar una carretada

Podria explicar moltes coses d’aquests pri-

de material que havia demanat a la

mers anys: la forma d’entrar en contacte

UNESCO sobre educació. Segons sembla

amb Marta Mata, a través d’un premi

L’interès envers l’evolució de la revolta

des de l’Estat Espanyol ningú havia dema-

Antoni Balmanya, la meva relació amb

hongaresa, del 1956, de la Primavera de

nat material educatiu a aquesta institució.

“Rosa Sensat”, amb la Fundació Bofill i

Praga, de 1968, el viatge a Txecoeslo-

Tot i que es tractava, en general, de xifres

amb diverses institucions del país, etc., tot

vàquia i Hongria, el 1973, i uns anys més

i consideracions procedents dels Estats, i,

plegat molt relacionat amb el meu

tard, els que vaig fer a Polònia i a la Unió

per tant, subjectives, van ser suficients per

interès per la història de Catalunya, que

Soviètica, em feren comprendre moltes co-

interessar-me pel tema.

ja venia de lluny.

ses. Els països de l’Est tenien greus proble-

Tenint en compte els llibres que vaig po-

Un pas important va ser el fet de relacio-

nòmics, derivats, en certa manera, d’una

der consultar, no és estrany que aquest

nar-me amb una sèrie de joves universit-

plena ocupació fictícia. D’altra banda, el

interès se centrés especialment en el

aris i universitàries amb els quals fundà-

context educatiu que havia renunciat a

camp de la Sociologia de l’Educació. Quasi

rem, el 1973, el Seminari d’Història de

l’herència soviètica del període 1917-

paral·lelament vaig entrar en contacte

l’Ensenyament, convertit, el 1983, en So-

1930, era molt tradicional.

amb una sèrie de mestres de l’època repu-

cietat d’Història de l’Educació del PP. de

blicana que em van explicar les seves ex-

Llengua Catalana, avui filial de l’IEC. Junta-

No vaig deixar del tot l’anàlisi marxista,

periències d’aquell període i em van pro-

ment amb aquests joves de les noves

malgrat que vaig abandonar totalment el

porcionar, a més, dades sobre la repressió

generacions universitàries començàrem a

marxisme diguem-ne oficial. M’orientava,

que ells mateixos havien viscut en pròpia

qüestionar-nos la realitat educativa i la

per tant, cap el marxisme crític, primera-

carn.

seva herència històrica.

ment el trotskisme, i després la majoria

Després d’una època de silenci propiciada

Mostràvem un cert interès per aprendre a

cionar les meves lectures i les vivències

per la Dictadura començaven a aparèixer

qüestionar-nos certes realitats. En el meu

amb el món de l’educació, com veurem

a l’Estat espanyol, treballs que tractaven

cas, el pas per l’Escola Catalana de Bada-

més endavant.

mes sociopolítics i, molt especialment, eco-

d’autors heterodoxos. No vaig trigar a rela-

”(...)fa trenta anys o més em semblava
tenir molt clara la diferència entre història
de l’educació i història de la pedagogia i,
en canvi, en el moment actual aquesta
qüestió no la veig tan clara, sobretot des
del moment que els postmoderns declaren la mort de la pedagogia”.
Així, doncs, avui tinc molt clar que hom no
es pot dedicar a la Història de l’Educació
al nostre país, o a qualsevol lloc, sense el
suport de la Història de la Pedagogia, la
qual cosa ens indica que, sense conèixer
amb una certa profunditat l’ideari i les propostes pedagògiques dels pedagogs, psiAmb aquests antecedents, no té res d’es-

però l’estudi d’aquestes escoles em va

còlegs i psicopedagogs d’avantguarda

trany, que la meva recerca en el camp de

orientar cap el coneixement d’allò que

que han exercit una major influència a ca-

la Història de l’Educació s’orientés cap el

passava més enllà de les nostres fronte-

sa nostra, la nostra interpretació històrica

vessant de la història social. Aquests anys

res, un dels trets característics del nostre

sempre resultarà coixa.

(1966-1977) esdevindran crucials per a la

entorn polític i sociocultural. Aquesta acti-

meva futura investigació. Veia molt clar

tud ja es manifestava a finals del segle

En una paraula ambdós conceptes no són

que les meves investigacions s’havien de

XVII i, en el camp educatiu, sobretot, des

el mateix, però, en canvi estan molt in-

concretar en la renovació pedagògica al

de la segona meitat del segle XVIII.

terrelacionats. Aquestes reflexions, doncs,
signifiquen que cal tenir en compte l’anà-

nostre país, en el període 1833-1938, és a
dir des de l’inici de la reforma liberal fins

D’aquí

la

lisi del context sociopolític i la seva in-

al seu final, amb el triomf del franquisme

Il·lustració Francesa i la seva zona influèn-

fluència en el món educatiu per estudiar

a la Guerra 1936-1939. Aquest interès do-

cia. Més tard em vaig interessar per la

el món escolar. Convé valorar, en cada cas

narà lloc a la publicació, el 1977, del meu

Il·lustració Alemanya, recollint

concret, l’abast de l’esmentada interre-

treball. El pensament escolar i la renovació

ment d’Eugeni d’Ors. Quant al món germà-

pedagògica a Catalunya 1833-1938.

nic, penso especialment en tot allò refe-

neix

el

meu

interès

per

el pensa-

lació.

rent en les propostes politicopedagògi-

Malgrat que no existien aleshores, com en

En aquest llibre, el concepte política, agafa

ques de la socialdemocràcia alemanya i la

els moments actuals, uns sistemes de

el seu veritable sentit, amb la qual cosa el

seva

transmissió d’informació que ens ofe-

pensament escolar, versus ideologia, esde-

pedagògic.

incidència

en

el

nostre

món

reixen notícies amb una rapidesa extraordinària, sí que existia, entre alguns sec-

vindrà l’eix central del treball. Ens trobem
en una societat on els grups de pressió

Si traslladem aquesta concepció a la reno-

tors de la nostra societat, un interès per

politicosocials plantegen una determinada

vació pedagògica catalana del segle XX,

conèixer les novetats en el món de l’edu-

política educativa que respon a la seva

aquesta idea es veia refermada per la

cació. Aquest interès estava centrat a

ideologia escolar, tot plegat d’acord amb

posició d’Alexandre Galí, que afirmava

nivell d’estats o, com diu Conrad Vilanou,

l’evolució dels temps. El llibre fou molt

que nosaltres no podem inventar res sense

en el marc de determinades ciutats, pen-

ben acceptat però van aparèixer algunes

abans conèixer tot allò que s’està coent en els

sant fonamentalment en el món germà-

crítiques en el sentit que potser l’anàlisi

països d’avantguarda. Aquesta actitud se’ns

nic. L’esmentada actitud dels nostres edu-

no era prou aprofundit per fer un treball

manifesta molt aviat a través del viatge

cadors ens pot explicar moltes coses.

de síntesi. A partir d’aleshores comença a

d’estudis que va fer l’Eladi Homs a les

aparèixer un dels meus grans dubtes que

universitats nord-americanes, on coneix

Sorprèn que, a començament del segle

avui dia encara arrossego: l’abast de la

l’obra de James i Dewey i el pragmatisme.

XX, s’apliquessin diverses fórmules per

síntesi i l’anàlisi en cada cas concret.

Poc temps més tard, els nostres educa-

aconseguir beques per a mestres i llicen-

dors van conèixer in situ Montessori,

ciats per tal d’anar a estudiar a fora de

En aquesta línia de la història social i la

Decroly, la INLE, l’Escola de Ginebra, etc.

Catalunya, així com també, els esforços

necessitat de fer un treball monogràfic,

L’estudi,

profunditat

que es van fer per aplicar al nostre país

vaig iniciar l’estudi del que es coneixia

d’aquest moviment, m’ha plantejat la pro-

allò que aprenien en les seves estades a

aleshores per ensenyament utilitari, con-

blemàtica derivada del binomi Història de

l’estranger. D’altra banda, hom feia mans i

cretament les escoles de la Junta de

l’Educació - Història de la Pedagogia. Tal com

mànigues perquè ens visitessin els grans

Comerç de Barcelona. Jo ja ho havia intuït,

dic a l’epíleg de la meva darrera obra:

prohoms mundials del món educatiu.

amb

una

certa

Estudiar el nostre moviment de renovació

romànica,

neix en un context lingüístic

totalment la idea del binomi context so-

pedagògica, atès el context sociopolític en

francès i el montessori, en un altre, l’italià,

ciopolític-història de l’escola, perquè, en

cada moment determinat, no resulta gens

amb tot el que això comporta.

aquest cas, el marc politicosocial és determinant.

fàcil. Podem explicar que únicament fou
degut a problemes ideològics i personals

Aquesta qüestió i el meu interès per la his-

La pedagogia, doncs, considerada des de

l’ascens d’Alexandre Galí, i, conseqüent-

tòria de la llengua escolar, m’han fet ado-

la vessant de la tradició europea, america-

ment, la defenestració d’un gegant com

nar de la importància del treball interdisci-

na, etc. a la qual abans em referia, desapa-

Joan Bardina i la relegació a un segon

plinari i la necessitat de treballar en equip,

reix totalment del mapa.

terme d’Eladi Homs? Es tracta únicament

aspecte que avui ha millorat extraordinà-

d’una decisió personal de Prat de la Riba

riament en relació fa només trenta anys,

Els intents de crear una pedagogia espa-

relacionada amb els problemes esmentats

tot i que sempre han de quedar clars els

nyola a la línia de la del feixisme italià i,

o existia alguna justificació des de la ve-

objectius i ser acceptats pels integrants

sobretot, del nazisme alemany, van fra-

ssant educativa?

del conseqüent grup de treball.

cassar rotundament. Probablement el tri-

Perquè, per exemple, s’implanta tan ràpi-

En relació al període anterior al 1939, em

explica, en bona part. Si tenim en compte

dament el mètode Montessori a la prime-

preocupa, a nivell historiogràfic, la recep-

el poc temps que va durar el nou règim

ra infància (tres-sis anys) i planteja tants

ció al nostre país de la impremta escolar

en la seva màxima expressió, ens fa pen-

problemes a l’escola primària, tot i que la

de Freinet i la república escolar de Dewey.

sar que no fou massa possible l’eclosió

Srta. Maccheroni era, segons sembla, una

En ambdós casos, observem, ja des dels

d’una pedagogia específicament franquis-

mestra excel·lent? És tant simple la idea

inicis del règim republicà, una explosió

ta.

que l’extensió del mètode Montessori, en-

meteòrica, tant d’un mètode com de l’al-

tre els anys 1914-1923, s’expliqui fona-

tre, aspectes que no es poden entendre

D’altra banda, el Congrés Internacional de

mentalment perquè respon a les necessi-

únicament per motius estrictament peda-

Pedagogia de 1948 i l’establiment de les

tats de la Catalunya civil vinculada a la

gògics.

Facultats de Pedagogia, primer a Madrid i

omf dels aliats a la 2a. Guerra Mundial ho

després a Barcelona, són, així ho penso,

ideologia noucentista? De la mateixa manera, les crítiques a l’excessiu individua-

No ens ha d’estranyar, però, ateses les

una pura anècdota. Aquestes facultats,

lisme del mètode i a una certa simplifica-

condicions sociopolítiques de l’època, la

amb el temps, però, van acabar donant

ció del treball intel·lectual, durant l’època

incidència d’aquest context en l’esmenta-

els seus fruits.

republicana, responen únicament a plan-

da expansió, anàlisi totalment respectable.

tejaments pedagògics o hi ha, també, en

En relació a aquest dos corrents, al meu

Tot i els esforços dels darrers anys, a nivell

el substrat, influències del context socio-

entendre, s’observa una millor sedimenta-

historiogràfic, encara no tenim un retrat,

polític?

ció, des de l’angle pedagògic, de les repú-

en tota la seva extensió, del que va

bliques escolars de Dewey.

significar per a la nostra escola, especialment la escuela nacional, la substitució

Quelcom semblant ens passaria a l’analitzar la implantació a Catalunya de les doc-

A partir d’aquestes consideracions, vull cri-

d’una part del magisteri per personal

trines decrolyanes respecte al mètode de

dar l’atenció sobre la dificultat de valorar

addicte al règim, en molts casos, gent de

la lectoescriptura. Cal precisar que els cen-

el perquè d’unes influències, i el fet de

fora de Catalunya.

tres d’interès van ser acceptats sense mas-

menystenir-ne algunes altres. He arribat a

sa problemes i s’aplicaren amb normalitat

la conclusió que els nostres mestres i pe-

El record, però, del passat republicà, fona-

a Catalunya.

dagogs van estar molt a l’aguait d’allò

mentalment en el terreny de l’educació,

que podia interessar a la nostra escola i

no va desaparèixer mai del tot. A partir,

La idea que les aportacions de Decroly

que fos factible la seva aplicació amb la

però, dels anys cinquanta, el franquisme

quadren perfectament amb el clima socio-

necessària prudència, especialment en el

educatiu va començar a triomfar, sobretot

polític de l’etapa republicana semblen evi-

període 1900-1939.

en el cas de la llengua. El català, amb excepció d’algun nucli rural, va desaparèixer

dents, però sempre se’ns planteja algun
interrogant. Una qüestió són les grans

El buit que representen els anys 1939-

pràcticament de l’escola i el castellà va co-

figures com Anna Rubiés i Federico Dores-

1960 d’un manera total, i el fet de no recu-

mençar a implantar-se, fins i tot a les

te, i l’altra, la lluita de caràcter quasi espor-

perar una normalitat fins els anys setanta-

hores d’esbarjo.

tiu, entre les doctrines montessorianes i

vuitanta del segle passat, pressuposa que

Quan a partir, més o menys, de la segona

decrolyanes situant-les, en el terreny socio-

les influències de postguerra no presentin

meitat dels anys cinquanta, entren a la

polític, sense tenir en compte les implica-

les mateixes característiques que en el pe-

universitat i en alguns sectors del món de

cions lingüístiques i fonètiques. No hem

ríode abans esmentat. Entrant en el perío-

la docència, homes i dones que no havien

d’oblidar que el mètode Decroly, tot i

de que comença, el 1939, amb el triomf

viscut en pròpia carn la Guerra, apareix un

desenvolupar-se en el marc d’una llengua

de las fuerzas nacionales, hem d’obviar

cert esperit de lluita amb un handicap to-

tal, el desconeixement, exceptuant algun

la pedagogia operatòria per exemple, te-

va aquest problema des d’una perspectiva

cas, de l’herència republicana. Aquesta no-

nen un gran ressò a Catalunya a nivell prà-

sociològica sobre bases més experimen-

va situació es vivia en un marc europeu

ctic i teòric. La influència de Freinet, grà-

tals.

trasbalsat per les conseqüències socials,

cies a la internacionalització del mètode, a

Les propostes per donar sortida a aquesta

econòmiques i educatives de la 2a. Guerra

les noves possibilitats de material, etc.

problemàtica foren diverses però totes

Mundial.

assoleix una dimensió pedagògica supe-

qüestionaven l’aula escolar, que es mante-

rior a la del període anterior al 1939.

nia sense canvis essencials des de feia

L’ideal de l’home nou, les propostes de

Tant en aquest cas, com en el d’altres

més de dos-cents anys. Aquestes propos-

l’Escola Nova o l’escola activa, són qües-

educadors, dels quals en parlo a continua-

tes en Illich i Reimer arribaren al seu zenit,

tions que passaren a segon terme. Hom

ció, la nova adscripció va més enllà de la

proposant la supressió de l’escola. Com

començava a preocupar-se, sobretot, pels

pedagogia alemanya, italiana, belga... ja

segurament ja sabeu, hi ha un llibre de

aspectes quantitatius. Les necessitats pe-

que el seu interès, al meu entendre, pren

Reimer ben significatiu, intitulat:

remptòries marcaren l’agenda politicoedu-

un caràcter individual. Ara penso que, en

“L’escola ha mort ”.

cativa i socioeducativa a tot Europa. Els

aquell moment, ja ens trobàvem davant

Val la pena precisar que, a Catalunya, es

efectes de les noves polítiques incidiren

de l’inici de la globalització.

manifesta un interès remarcable per conèixer sobretot l’obra de Milani i Freire, mal-

en l’extensió de l’escolarització, però no
pas en la igualtat d’oportunitats, malgrat

El context educatiu del anys seixanta, si

grat que aquesta preocupació no tingui

les declaracions d’intencions del diversos

més no en el marc europeu, cal entendre’l

una plasmació en el món concret de l’es-

governants.

a partir de la consideració del semi-fracàs

colarització de les classes populars. No

de l’escolarització total i de la igualtat d’o-

hem d’oblidar, però, que a les classes d’a-

Respecte als interessos de les noves ge-

portunitats. Tot això explica l’aparició de

dults i similars, molts educadors han tin-

neracions catalanes, en relació al món es-

diversos corrents que qüestionen la reali-

gut presents les experiències d’aquests

colar, penso primordialment en tres qües-

tat educativa, els quals, tot i no trencar del

educadors, especialment Freire.

tions i les seves derivacions correspo-

tot amb l’herència anterior, parteixen

nents:

d’un nou paradigma. El moviment de

Pel que fa a la desescolarització, ens arri-

1a.-La recuperació de la tradició pedagò- l’Escola Nova, dirigit especialment a les ba en els darrers moments de la vida del
gica.

classes mitjanes, no responia a les noves

Generalísimo. Hom tenia aleshores una fe

2a,-L’extensió de l’escolarització, entesa necessitats d’una societat preocupada, en quasi cega que la mort del General
com a igualtat d’oportunitats per a tot-

bona part, per l’escolarització de les

Franco tindria moltes conseqüències posi-

hom i

classes populars.

tives per al món educatiu i, per tant, les

3a.-L’entrada de les dones en el món la-

doctrines d’Ivan Illich no podien influir en
les noves esperances.

boral i social, amb les reformes imprescin-

Referent a aquesta qüestió, cal pensar en

dibles que això havia de significar en l’or-

un aspecte que preocupava a diversos pe-

ganització escolar.

dagogs. Recordo, en primer terme, Milani,

Paral·lelament a totes aquestes propostes

Freire, i Ivan Illich, els quals s’adonaren

apareixien noves crítiques a la institució

Convé remarcar que en el nou món que

de les mancances de llenguatge dels més

escolar tradicional. Es tracta, en l’essència

se’ns presentava hi tornaven a estar pre-

desafavorits. També hem de pensar en

de l’aplicació de la psicoanàlisi a la proble-

sents els referents de fora de Catalunya.

Berstein, que, uns anys més tard, observa-

màtica educativa. Al marge de les aporta-

Les noves preocupacions dels anys seixanta neixen en el context d’un doble dilema:
recuperació de la tradició anterior a l’any
1939 i/o adaptació als nous temps, amb la
qual cosa una part de les noves propostes
no es pogueren tractar amb prou profunditat, exceptuant l’anàlisi teòrica.
El record del passat es manifesta en l’interès envers una sèrie de personatges que
tornen a aparèixer els anys seixanta, sobretot Montessori, Decroly, Piaget i Freinet, a partir, però, de nous paradig-mes,
especialment respecte a Piaget i Freinet.
Les figures d’aquests dos darrers prohoms
van adquirir tota una altra prestància. Les
aportacions de Piaget, el constructivisme i

cions d’Anna Freud i l’experiència de

va situació amb les aportacions de l’Escola

us preocupa a molts de vosaltres tant com

Summerhill, que va causar un gran impac-

dels Annals, de Gramsci i, en segon lloc,

a mi. En el meu cas els inicis del problema

te en el nostre món educatiu, no podem

en relació a les noves aportacions, en l’es-

se situen als anys seixanta, quan jo co-

oblidar, dins d’aquest context freudià, un

tudi de l’obra de Manacorda, del marxis-

mençava a dedicar-me a la Història de

cert interès envers l’obra de Wilhem Reich

me britànic, de Suchodolsky, etc. En un al-

l’Educació.

i indirectament en les experiències de Ve-

tre context convé parlar, a més, de l’impac-

El llançament del Sputnik per part de la

ra Fedorovna Schimdt, aquesta darrera

te de les experiències de Makarenko i, ja

Unió Soviètica, el 1957, i la posterior nau

una dels precursors del freudomarxisme.

més endavant, d’en Vigotsky i la seva es-

tripulada per Yuri Gagarin, el 1961, pro-

cola.

vocà un gran xoc a l’orgull nord-americà.
Com ja havia passat a França, el 1870,

El maig francès del 1968 facilità l’eclosió
de la pedagogia institucional que, qüestio-

Aquest psicòleg soviètic, mort l’any 1934 a

arran de la Guerra franco-prussiana, la cul-

nava, entre altres coses, tres prejudicis de

causa de la guerra freda, i de l’aïllament

pa del fracàs era atribuïble, en bona part,

l’escola tradicional: prejudici escolar, (l’in-

estalinista, no començà a conèixer-se als

a l’escola. En el cas dels Estats Units, hom

fant és, abans que res, escolar); prejudici

Estats Units fins els anys seixanta, gràcies

qüestionarà la tradició educativa del prag-

didàctic, (la instrucció està per sobre de

a un col·laborador seu, Alexandre Lúria, i

matisme i les derivacions posteriors.

qualsevol altra consideració); i tercer pre-

a la tasca de popularització realitzada pel

judici la uniformitat, (malgrat que cada ser

psicòleg Jerome Bruner. En relació a Bru-

Començava la mort del pragmatisme i

humà és irrepetible, tots estan sotmesos

ner val la pena recordar que, a partir dels

conseqüentment

al mateix règim pedagògic).

anys vuitanta, les diverses facetes de la se-

i s’iniciava l’era de l’eficàcia, basada en

va obra i la seva personalitat seran molt

dos eixos, la tecnologia i el rendiment

conegudes a Catalunya.

econòmic. En un altre ordre de coses, ja

La pedagogia institucional basada, en lí-

de

l’humanisme

des de finals del segle XIX, començaven a

nies generals, en les idees pedagògiques
de Freinet, les experiències de Summer-

És evident que en aquests anys, hi ha

desenvolupar-se una sèrie de ciències

hill, la teoria dels grups de Kurt Levin, la

molt altres moviments que cal no oblidar,

auxiliars de l’educació que prendran una

no directivitat de Rogers i la teoria psico-

com és ara la generalització del disseny

gran volada a partir dels anys cinquanta

analítica de Freud, trobaran una forma

curricular, la importància de les experièn-

de la centúria passada.

d’acció a Catalunya, a nivell de pràctica

cies de lleure, l’aparició de noves preocu-

El 1967, Gilles Ferry declarava la mort de

escolar, a través de l’autogestió escolar.

pacions, la salut, el medi-ambient, etc. i so-

la Pedagogia, i naixia, com a substitució,

bretot el moviment feminista, aspectes

el concepte de Ciències de l’Educació.

Així, doncs, al nostre país, recollint moltes

que requereixen d’un temps que ara no

Fruit d’aquesta nova concepció, la Facultat

de les experiències teoricopràctiques que

disposo. Referent al darrer d’aquests movi-

de Pedagogia de la universitat de Barcelo-

van aparèixer a partir dels anys seixanta,

ments, el salt entre 1939 i l’any 2000 ha

na adoptava aquesta nova denominació.

es van realitzar a casa nostra interessants

estat considerable. Mentre l’any 1940,

Desapareixia la idea de la Pedagogia com

assajos d’autogestió en escoles d’avant-

hom afirmava que la universidad es cosa de

a filla de la Filosofia: l’humanisme comen-

guarda, en escoles de mestres, en esplais,

hombres, el 2000 el nombre d’università-

çava a perdre la seva raó de ser.

en agrupacions de minyons de muntanya,

ries era similar al d’universitaris i el rendi-

etc., impulsats fonamentalment per Joa-

ment de les noies lleugerament superior.

Al marge d’aquesta problemàtica, caldria
preguntar-se quina ha estat l’actitud dels

quim Franch. La seva mort el 1987, als 43
anys, inicià la decadència d’aquest movi-

Al marge d’aquesta anàlisi teòrica, em

nostres ensenyants enfront de la nova

ment.

preocupa el fet que sabem poques coses

situació. Quant a la tecnologia, no comen-

de la realitat de l’aula. En aquest sentit, al

çà a tenir un cert protagonisme fins els

Voldria referir-me, també, a la incidència

1997, vaig escriure en referència a la ciu-

anys vuitanta i noranta de segle XX, però

en el món escolar, durant els darrers

tat de Barcelona i al període 1905-1938,

el seu impacte ha estat molt superior al

temps del franquisme, d’una sèrie de pro-

unes reflexions que continuen encara

que ens podíem imaginar. Pel que fa a la

postes que representen un nou model

essent vàlides:

influència del mercantilisme i l’individua-

escolar, sobretot a nivell primari, planteja-

“(...) al marge de les escoles dels escolapis,

lisme, com a centres del procés educatiu,

des generalment pels partits teòricament

dels jesuïtes, dels centres que considerem

se’m fa molt difícil emetre un judici, però

marxistes, tot i que, a la realitat, era un pa-

de renovació pedagògica i d’alguns altres

resulta, si més no, força preocupant. En

radigma que tenia probablement més

que coneixem o tenim possibilitats de co-

l’altre extrem se situa l’axiologia, és a dir

arrels en la socialdemocràcia europea que

nèixer, de la resta ben poca cosa podem

els valors, concepte que està en vies de

no pas en el marxisme.

dir, tant des de l’òptica quantitativa com

recuperació, després d’una crisi remarca-

Quant als pensaments marxià i marxista,

des de la qualitativa”

ble. Quins han de ser els valors del segle
XXI? O potser desapareixeran els valors tal

amb poca incidència teòrica abans del
1939, se’ns presentaren en una doble

Com a cloenda d’aquesta intervenció vol-

vessant: en primer lloc, adaptació a la no-

dria referir-me a un tema que segurament

i com els entenem avui?

Altrament des de de l’angle de l’anàlisi

ciència troncal, a la línia de la filosofia, de

Qui pot saber si serem capaços d’acon-

històrica no resulta fàcil valorar la influèn-

la qual no és subsidiària sinó complemen-

seguir res d’aquest món tan cruel i tant

cia que exerciran la modernitat i la post-

tària. La Pedagogia no està subordinada a

foll?. Però el que si és segur és que tots

modernitat, conceptes contraposats i com-

la Psicologia ni a la Sociologia, sinó tot el

els nostres esforços haurien d’estar al ser-

plementaris, especialment aquest darrer

contrari. El seu utopisme reconfortador

vei d’un futur més bo pel món”.

corrent que ha comportat un desprestigi

queda reflectit en el paràgraf que us lle-

de l’educació en general i de la pedago-

geixo a continuació:

gia en particular. Voldria posar un bri d’es-

Reitero novament el meu reconeixement
envers tots vosaltres.

perança, tot i que es tracti d’un cert retorn

“Es tracta de construir una comunitat en-

a la utopia. Com diu Conrad Vilanou:

tre els pedagogs de diferents països. Fent

“El retorn a la reflexió antropològica que

una paràfrasi del lema socialista, hom

viu l’educació en aquests últims anys per-

podria dir: pedagogs del món uniu-vos.

Moltes gràcies a tots.

met pensar que la pedagogia pot tornar a
jugar –bo i aprofitant allò positiu de la crítica postmoderna– un paper important en
una cultura que no es por trobar satisfeta
amb el nihilisme provocat per una raó tecnològica i sentimental que vol arrabassar
el sentit de les coses i, per tant, de la formació humana”,
Ara sí, per acabar aquesta xerrada i per
refermar l’opinió de Conrad Vilanou, l’actitud de Bogdan Suchodolsky resulta força
adient. Al seu entendre, la pedagogia no
es pot considerar una ciència de segona
fila, sinó que l’hem de veure com una
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tes y profesionales de la enseñanza, que

de la educación dentro de las organizaci-

necesiten mostrar con una perspectiva

ones empresariales y educativas. Aborda-

pragmática las nuevas funciones de la pe-

mos, por tanto, la Pedagogía Laboral co-

dagogía y del pedagogo, tal y como se

mo una de las disciplinas de desarrollo

Un manual de apoyo a profesionales de la ense-

presentan en las nuevas titulaciones de

profesional del pedagogo/a; desde su pa-

ñanza, para mostrar con una perspectiva pragmá-

Grado según el nuevo Plan Bolonia.

pel en la propia organización, hasta la fi-

tica, las nuevas funciones de la pedagogía.

gura del formación ocupacional, pasando
En el bloque I: Gestión pedagógica de las orga-

por detallar las competencias (conocimien-

El entorno escolar ha supuesto casi siem-

nizaciones empresariales y educativas; se abor-

tos y habilidades) que configuran su per-

pre el escenario de desarrollo de la peda-

da al pedagogo/a como un profesional in-

fil, destacando las dos principales áreas

gogía como disciplina, donde el pedago-

tegrado en equipos multidisciplinares den-

de desarrollo: formación y recursos huma-

go/a, como profesional de la educación,

tro de las organizaciones, empresariales y

nos.

ha encontrado su ámbito principal para

educativas; centrando su intervención en

desempeñar sus funciones y responsabili-

áreas tales como la formación y los recur-

Capítulo 2: El pedagogo en la educación para el

dades.

sos humanos. Por su parte, en el bloque

empleo.

II: Recursos didácticos y tecnológicos en educa-

La promoción y orientación laboral, focali-

Ahora bien, la incorporación de esta figura

ción; se trata la labor de este profesional

zadas a la mejora de la empleabilidad tan-

profesional en entornos empresariales di-

como experto en herramientas educativas

to a la hora de encontrar un empleo co-

versos, ha brindado nuevas oportunida-

y metodologías didácticas; y de forma es-

mo mejorar laboralmente, supone un es-

des laborales, dibujando un perfil compe-

pecífica en las nuevas tecnologías y las

cenario de desarrollo profesional del peda-

tencial que lo ha acercado a contextos

posibilidades de internet, los social media

gogo/a y que se aborda a lo largo de este

profesionales tales como el asesoramien-

y la web 2.0 como entornos virtuales de

capítulo. Asesorando didácticamente a

to en la empresa, la orientación e inser-

aprendizaje con enormes potencialidades.

emprendedoras y emprendedores, tutori-

ción laboral y empleo, la formación de for-

Finalmente, el bloque III: Formación y

zando escuelas taller y/o talleres de em-

madores, las nuevas tecnologías o la web

desarrollo profesional; se plantea las labo-

pleo, coordinando programas de forma-

2.0. Nuevas perspectivas profesionales

res del pedagogo/a como técnico-coordi-

ción profesional para el empleo, etc. son

que quedan recogidas desde el Libro

nador de formación, a lo largo de las tres

algunos ejemplos de las funciones que

Blanco de la Titulación de Grado en Peda-

fases del proceso de enseñanza y apren-

este profesional puede desempeñar den-

gogía de la ANECA (2004 y 2005), hasta

dizaje: diseño, ejecución y evaluación.

tro de este ámbito laboral. Además de to-

los propios Grados actuales recogidos en
el Plan Bolonia.

do esto, una dedicación especial tiene en
Esta obra consta de siete capítulos distri-

este capítulo Internet y las nuevas tecnolo-

buidos en esos tres bloques, cuya finali-

gías, que están suponiendo nuevos esce-

En este artículo presentamos la reciente

dad es convertirse en una herramienta útil

narios para la búsqueda o mejora de un

publicación: “Competencias profesionales del

y práctica para los profesionales de la pe-

empleo, acompañado por el impacto de

pedagogo: Ámbitos laborales y nuevos yacimien-

dagogía en particular y la educación (pro-

las redes sociales; escenarios que están

tos de empleo”, publicado en Ediciones

fesorado, docentes, tutores, etc.) en gene-

poniendo encima de la mesa la necesidad

Aljibe. A través de sus tres bloques temáti-

ral, caracterizada por una lectura amena y

de contar con un asesoramiento didáctico

cos, se trata la evolución de la pedagogía

acompañada de esquemas, guías didáctic-

y de aprendizaje, donde el pedagogo/a

y su aplicación a diferentes contextos

as, plantillas, etc. En las líneas que siguen

puede convertirse en un vehículo facilita-

profesionales: la formación de formado-

presentamos una breve descripción de ca-

dor, aprovechando las nuevas herramien-

res, el asesoramiento en materia de

da capítulo.

tas: portales de empleo, herramientas de

formación en la empresa, el apoyo profe-

la web 2.0, etc.

sional en materia de evaluación del

Capítulo 1: Asesoramiento en el ámbito de la

aprendizaje, el asesoramiento a expertos

empresa: pedagogía laboral.

Capítulo 3: Los entornos virtuales de enseñanza

y docentes, así como el abordaje y las po-

Partiendo de la premisa de que el Capital

y aprendizaje como ámbitos de actuación

tencialidades didácticas de las nuevas tec-

Humano es el motor principal de innova-

pedagógica.

nologías e internet. Además, este libro pre-

ción en la empresa moderna, en este capí-

Nuevos escenarios educativos están sur-

tende servir de manual de apoyo a docen-

tulo presentamos la figura del profesional

giendo como consecuencia de la incorpo-

ración de las TIC a la educación, unido al

2.0 y cuáles son las competencias para

En definitiva, a lo largo de estos siete capí-

uso de internet; conllevando todo ello una

ello.

tulos ofrecemos diferentes escenarios don-

democratización de la enseñanza y el

Capítulo 5: La formación de formadores como

de el pedagogo/a puede desempeñar su

aprendizaje, desapareciendo los límites de

ámbito profesional: aprender a ser docente.

labor profesional; aportando herramientas

espacio y tiempo. Ahora bien, estos nue-

La formación de formadores es una disci-

y recursos prácticos que podrán utilizar en

vos contextos ponen de manifiesto la ne-

plina donde el pedagogo encuentra uno

su práctica pedagógica.

cesidad de que todos sus agentes tengan

de sus principales ámbitos de desarrollo

que desarrollar nuevas competencias pro-

profesional; ayudando a los profesionales

Estamos ante una obra, que tal y como re-

fesionales: docentes, tutores, alumnado…

a optimizar su labor docente. Cuáles son

coge en el prólogo el Catedrático de inves-

así como incorporar cambios en los ele-

las características del aprendizaje adulto,

tigación e innovación educativa de la Uni-

mentos que conforman el proceso educa-

cuáles son los elementos básicos de una

versidad de Málaga, no se trata de un ma-

tivo. De esta forma, planteamos la figura

comunicación didáctica, cómo podemos

nual de modelos o prescripciones teóricas,

del pedagogo/a como un profesional ex-

motivar hacia el aprendizaje o cómo pode-

sino de una herramienta de trabajo. Es

perto y especializado en procesos educati-

mos fomentar la participación, son algu-

una guía de orientación para el desarrollo

vos desarrollados en entornos virtuales,

nos de los principios básicos que se abor-

de competencias, dirigida a docentes, in-

encontrado aquí un ámbito de actuación

damos en este capítulo.

vestigadores y profesionales de la educa-

importante.

En los dos últimos capítulos tratamos las

ción que quieran apostar por ámbitos la-

funciones del pedagogo/a como técnico-

borales y nuevos yacimientos de empleo.

Capítulo 4: Asesoramiento didáctico y web 2.0.

coordinador, a lo largo de las tres fases de

La Web 2.0 y sus herramientas están pro-

un proceso de formación: diseño, imparti-

porcionando hoy día nuevas formas de re-

ción y evaluación. Así, en el capítulo 6: El

lacionarnos y participar en Internet y, co-

pedagogo como técnico-coordinador de formaci-

mo no podría ser de otra forma, estas po-

ón: diseño e impartición de acciones formativas;

tencialidades están siendo aplicadas al

planteamos toda una metodología y pro-

ámbito de la educación; encontrando así

ceso para diseñar una acción de forma-

la necesidad de que docentes y tutores no

ción, así como los criterios pedagógicos

sólo tengan que aprender a manejarlas,

para la impartición de la misma; desde

sino también a desarrollar nuevas compe-

una perspectiva práctica, acompañado to-

tencias para poder incorporarlas a su pra-

do ello con ejemplos, esquemas, fichas di-

xis educativa. Para saber cómo aplicar es-

dácticas, etc. En el capítulo 7: El pedagogo

tas herramientas 2.0 en educación encon-

como evaluador de acciones formativas; abor-

tramos mucha literatura, pero en este capí-

damos la evaluación de acciones formati-

tulo planteamos dar un paso más y abor-

vas, identificando todo un sistema de eva-

damos qué tendría que hacer un educa-

luación: fases, niveles, dimensiones e indi-

dor/a para convertirse en “docente 2.0”; es

cadores necesarios para valorar la puesta

decir, qué implica desarrollar una actitud

en práctica de una acción formativa.

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.

Els valors s’ensenyen o es transmeten?
Conxi Reig i Sansó1

no són creïbles. En canvi l’escola que

te, i caldrà considerar que determinades
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recicla, la família que estalvia o els amics

eines poden ser molt adients per ajudar a

L’adquisició de valors es transmeten amb petites,

que tenen un comportament de consum

comprendre la seva importància i a conso-

curtes i oportunes accions testimonials persona a

responsable tenen moltes oportunitats de

lidarlos. Actualment la tecnologia 2.0 ens

persona.

transmetre valors lligats a la sostenibilitat

permet arribar a un gran nombre de per-

i l’estalvi, justament perquè les persones

sones d’una manera atractiva, àgil i eficaç

Contràriament al que molta gent pot pen-

valorem molt més el que vivim que el que

facilitant el procés de transmissió d’infor-

sar, l’adquisició de valors més eficaç no es

ens expliquen.

mació en un i altre sentit, pedagògicament cal tenirla molt en compte a l’hora

produeix a base de llargues explicacions
com pot succeir per exemple en el procés

És relativament freqüent trobar espais i

de dissenyar accions educatives d’elevada

d’ensenyament-aprenentatge envers l’as-

moments de transmissió de valors a par-

eficàcia.

signatura d’història, sinó que es transme-

tir del contacte i les vivències dins la famí-

ten amb petites, curtes i oportunes ac-

lia, l’escola, l’esplai, les activitats extraesco-

Per a adquirir un valor no cal estudiar, no

cions testimonials persona a persona.

lars, les hores de menjador... moltes vega-

cal cap ciència, el que cal és observar, me-

des no es tracta de planificar portar a

ditar i entendre que configuren la base in-

L’escola que no recicla, la família que no

terme una acció concreta per a trans-

dispensable per a aconseguir una societat

estalvia o els amics consumistes que no

metre’ls, sinó d’estar al cas quan es pro-

més responsable.

expliquen la necessitat d’esdevenir con-

dueix una bona ocasió per fer-ho.

sumidors responsables, no aconseguiran
mai transmetre valors lligats a l’estalvi i a

Educar en valors implica doncs un acte

la sostenibilitat perquè no són coherents,

responsable de l’entorn envers el subjec-

1 Vocal
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La ética y la confidencialidad
en el ámbito social y de la salud1
Eva Font García2

La ética del profesional se rige por estas

el terapeuta, el profesional, debe implicar-

Pedagoga y psicopedagoga
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herramientas que son metódicas y no

se en su formación, debe desear formarse,

normativas. No se generalizan las herra-

analizarse, supervisar.

Es importante diferenciar entre la moral, que es

mientas, dado que cada caso es singular,

del sujeto, y la ética que tiene que ver con la

cada paciente, cada alumno, es un caso

Un caso de confidencialidad:

formación del profesional.

particular, con su propia historia y sus pro-

Realizamos un grupo de contención en la

pias dificultades. Generalmente hay una

casa de un paciente que padecía algunos

confusión entre método y herramientas.

delirios, la actuación era con 12 profesio-

¿Cómo trabajamos la ética y la confidencialidad

nales. Esto hacía que de la casa del pa-

en el ámbito social y de la salud?
Todo aquello que se le ocurre a la perso-

La ética no puede quedar enmarcada en

ciente salieran y entraran varias personas.

na y que generalmente clasificamos como

un estricto campo teórico-académico que

Los vecinos habían preguntado, en varias

lo que “está bien o está mal” no son herra-

autorice su Acto. Un diploma no autoriza

ocasiones, sobre el estado de salud del pa-

mientas que se utilicen para la dirección

a un analista, a un pedagogo o a un psico-

ciente o sobre cuál era su situación. Los

de la cura del paciente. La moral tiene

pedagogo. Lo que lo autoriza son aquellos

profesionales, a través de la supervisión,

que ver con la experiencia vital del sujeto,

elementos que velan por su cuidado pro-

recibían las indicaciones, pautas y, a tra-

con su educación, con su cultura, en cam-

fesional, y que ya he mencionado ante-

vés de su análisis podían hablar de lo que

bio, la ética tiene que ver con conceptos,

riormente.

les pasaba con el paciente.

El problema del acto terapéutico, del acto

¿Dónde hablar de lo que a uno le sorprende, le

Ejemplo: viene un paciente que hace 20

pedagógico, como ya he mencionado, es

cautiva, lo deja pensando?

años tiene una relación de pareja y sufre

la singularidad de cada caso. No podemos

En la terapia de cada profesional, sino

mucho, pero no quiere dejar esta relación.

aplicar normas porque no se puede anti-

uno empieza a contarlo a su marido, a sus

Yo no le voy a decir: “deje a este hombre

cipar lo que le pasa al paciente. Si antici-

amigos, a los vecinos...y eso no forma par-

o a esta mujer”. O no le voy a decir: ”que

pamos, ya tenemos una idea preestable-

te del trabajo, no es ético. El profesional, a

está bien o mal que tenga esa relación”.

cida de lo que le pasa, ya tendemos a es-

través de su formación continua, de la su-

No me puedo meter con su incomodidad

cuchar esa etiqueta que hemos puesto, y

pervisión y el análisis deberá realizar esta

dado que hace 20 años que funciona en

por lo tanto, dejamos de escuchar al pa-

diferencia. El paciente, los vecinos, la

su vida. Es decir, le sirve para algo. Debo

ciente.

gente en general, no realizan una diferen-

con una teoría, no con ningún sujeto.

cia, todo es lo mismo, es decir, es lo mis-

escuchar esa incomodidad, dejar que despliegue ese síntoma, no callarlo, no elimi-

Por ejemplo: Un sujeto se pone a gritar en

mo hablar con un vecino que con un tera-

narlo porque funciona en el paciente des-

una esquina cualquiera y, a la vez, a rom-

peuta. Aquí hay que tener en cuenta que

de hace 20 años.

per vidrios de un coche y, a la vez, a gol-

la función es lo que autoriza actuar, decir.

pear a la gente: eso, para los terapeutas,
El profesional debe escuchar pero no con

no significa más que un sujeto que grita,

La función que ocupa el terapeuta, el

lo que opina, no con su vivencia personal.

rompe vidrios y golpea. No podemos de-

pedagogo o psicopedagogo tiene que ver

Escucha con la formación que tiene. Y la

cir que es un psicótico, ni un perverso ni

con el encuadre, es decir, el acuerdo esta-

formación son las herramientas que le

un neurótico. Podríamos, en todo caso, de-

blecido: la hora de visita, el lugar, los ho-

proporciona la institución y que se utilizan

cir que está cometiendo una locura pero

norarios. Fuera del acuerdo no hay pacto,

para la escucha.

no podemos anticipar. El lenguaje corpo-

no hay trabajo, por lo tanto, no ocupo esa

ral expresa también parte del síntoma,

función.

¿A qué formación me refiero?

parte de las dificultades del sujeto que

Si yo estoy comprando en un supermer-

A la formación continua que realizamos

hay que trabajar y elaborar, no borrar o

cado o estoy tomando un café con un

semanalmente para los profesionales del

encasillar, dado que tiene su propia ma-

amigo no estoy trabajando, y aunque me

ámbito de la salud y la educación, y que

nera de expresarse, de decir en este caso,

encuentre un paciente, no estoy encon-

se trata de la supervisión de casos, la tera-

lo que no puede poner en palabras.

trando al paciente que viene a mi
consulta porque allí estoy en otra posi-

pia del profesional y los seminarios y cursos de formación continua. Estas herra-

La potencia de actuar en una sesión para

ción. La ética, la confidencialidad, el secre-

mientas permiten una escucha diferente a

dirigir la cura del paciente tiene que ver

to profesional tiene que ver con realizar

la personal.

con el deseo del terapeuta. Es decir, que

en acto esa diferencia.

Un caso vinculado con la pedagogía y la

cómo proceder con la educación del hijo

sos solicitando informes para la invalidez

psicopedagogía

y no tampoco siguen las consignas.

o para tener la custodia de un hijo o para

La escuela X llama para preguntar sobre

un juicio. Para poder atender estos casos,

un paciente adolescente. Anteriormente

En este caso, sólo debo hablar de la edu-

hay que ver primero, si hay intención de

ya me habían indicado los padres que la

cación, en ningún caso cuento los proble-

trabajar en la problemática planteada. En

escuela se pondría en contacto conmigo

mas matrimoniales o familiares que apare-

ningún caso se elabora un informe de un

en alguna ocasión. Antes de la reunión

cen mezclados en su quehacer de padres.

hijo si los padres (los dos) no asisten a la

solicitada por la escuela, aviso a los

Si los padres se quejan de que sus hijos

consulta y realizan un tratamiento. En el

padres. Ellos no ponen ningún inconve-

no siguen las consignas y ellos mismos

caso de la invalidez o el informe para un

niente en que me reúna con la escuela.

tampoco (porque se discuten delante del

juicio, también hay que ver si el paciente

En todo momento, hay que avisar a los

hijo, y uno cree que lo mejor es una cosa

tiene un deseo de curarse, un deseo de

pacientes de las actuaciones a tomar en

y el otro cree que hay que hacer otra

ponerse en tratamiento.

su tratamiento.

cosa) es imposible educar, transmitir algo
si uno mismo no lo tiene interiorizado, si

Según estas indicaciones, todo lo que no

En la mayoría de casos de menores de 18

uno mismo no se lo ha aplicado. Luego

se dirige a la cura del paciente no es ético.

años, siempre se indica a los padres que

hay que empezar a castigar, a cortar. Le

El profesional está fuera de su función,

deben asistir al tratamiento. En esta oca-

quito la play, le corto la televisión, le corto

fuera de su ética, si realiza un informe sin

sión, la escuela relata que la semana ante-

las salidas... y sólo queda empezar a

tener la convicción de que hay un deseo

rior el adolescente llegó destrozado. El chi-

córtale los dedos.

de realizar un tratamiento, si la dirección

co se había levantado tarde y los padres

de su trabajo no es la dirección de la cura.

lo habían dejado fuera de la casa. La es-

En la supervisión clínica planteé las pro-

cuela al no tener noticias del adolescente

blemáticas de los padres, del adolescente.

llamó a la policía. En la reunión que man-

El supervisor hizo hincapié en trabajar con

tengo con los profesionales de la escuela

los padres “el cumplir”. En la escuela nun-

cuentan que no quieren hablar con el pa-

ca hablé del matrimonio que viene a la

dre. Dicen que no se puede hablar con él

consulta peleado por sus cosas, planteé la

porque no escucha y él cree que lo que

posición que tienen los padres ante su

hace es lo correcto.

hijo. Que en este caso, cuestionan todo lo
que hace el adolescente, pero ellos no se

En el tratamiento del adolescente les ha-

preguntan nada como padres.

bía dicho a los padres que debían asistir
una vez al mes. En el segundo mes el pa-

En este caso, como en otros casos ha pa-

dre se marcha de casa y no avisa que no

sado, la escuela me pide un informe. Pri-

vuelve al tratamiento. Lo mezcla todo: de-

mero debo pedir autorización a los pa-

jo a mi mujer, dejo de ser padre, dejo de

dres. También, si los padres no me deja-

ser paciente, no vuelvo al tratamiento.

ran hablar con la escuela, realizar mi traba-

Llamo al padre para que sepa, que si no

jo, tendría que plantearles que me contra-

quiere venir con la madre puede venir

taron para que trabaje pero luego no me

solo. Él comenta que ya le preguntará a

dejan trabajar. Si en varias ocasiones se

su mujer sobre su hijo. Los detalles de lo

detecta este impedimento, lo ético es

que les pasa en el matrimonio no lo cuen-

comunicar que no se sigue trabajando en

to a la escuela. Sólo cuento lo que perte-

el caso.

nece a ese lugar, es decir, de lo que les pasa a los padres.

Los informes clínicos y los expedientes, en
este caso, son guardados por el profe-

Los padres piden que el “niño rinda más”,

sional, nunca se entrega esta información

que siga las consignas de ellos. Ellos van

a familiares del paciente, a centros o alle-

a un tratamiento y no siguen para nada lo

gados. Siempre hay que informar y pre-

que se les indica. Ellos van a la escuela,

guntar al paciente.

los profesionales les dan indicaciones de

Por otro lado, en la clínica nos llegan ca-

1
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La competència reflexiva
clau de la professionalització docent
Mª Victòria Gómez Serés1

Què s’entén per competència?

sició de les competències no és suficient

Doctora en pedagogia
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En realitzar l’aproximació al concepte de

la formació, sinó que es necessita l’expe-

“competència” es posa de manifest que

riència per un tret característic d’aquestes

La discussió al voltant del desenvolupament

es tracta d’un terme que no té un signifi-

i és que “les competències no són defini-

professional docent constitueix un dels punts

cat unívoc i que fins i tot en alguns punts

bles sinó en l’acció”. És per aquest motiu

neuràlgics del canvi educatiu.

presenta encara matisos contradictoris i

que la competència té un caràcter dinà-

confusos. En paraules de Le Boterf (1996),

mic, indissociable de la noció de desenvo-

L’article que a continuació es presenta,

“la dificultat de definir-lo creix amb la

lupament personal.

encara que adaptat, forma part de la tesi

necessitat d’utilitzar-lo”.

doctoral en la qual s’exposa una investi-

El context és també un aspecte clau per

gació actual sobre l’anomenada “Compe-

Una primera nota característica en el con-

entendre la competència. Si no hi ha més

tència reflexiva” en el marc del desenvolu-

cepte de competència és que comporta

competència que aquella que es posa en

pament professional del professorat.

tot “un conjunt de coneixements, procedi-

acció, la competència no es pot entendre

ments i actituds, combinades i integrades”

al marge d’un context particular en el

S’aprofundeix en el concepte de compe-

en el sentit que la persona ha de “saber

qual es mobilitza. Aquest context és entès

tència professional i es realitza un estudi

fer” i “saber actuar” per a l’exercici pro-

com el moment històric i al mateix temps

exhaustiu de les competències de la pro-

fessional. Dominar els sabers el fan “ca-

social determinat per unes persones que

fessió docent que han fixat diferents paï-

paç” d’actuar amb eficàcia en situacions

influeixen en el desenvolupament profe-

sos fins arribar a una aportació rellevant

professionals. Però una cosa és “ser ca-

ssional com a element clau.

sobre la “competència reflexiva”. Des de

paç” i una altra ben diferent és ser “com-

l’anàlisi de la praxi docent, la investigació

petent”, tot i que per a ser competent pri-

Què defineix les competències professionals?

aconsegueix determinar el concepte de

mer cal ser capaç. Així doncs, les compe-

De manera somera podem enumerar les

competència reflexiva de la qual assenya-

tències impliquen les capacitats, sense les

principals característiques que defineixen

la l’estructura i en revela la dinàmica.

quals és impossible arribar a ser compe-

les competències professionals:

Mitjançant la implementació i l’avaluació

tent. La competència no resideix en els re-

•Faciliten la interrelació i integració entre

d’un programa formatiu basat en el de-

cursos (capacitats), sinó en la mobilització

el sistema formatiu i el món laboral.

senvolupament de la reflexivitat, la inves-

dels recursos. Per aquest motiu en l’adqui-

•Les competències són comportaments

tigació demostra que en la formació docent el desenvolupament de la competència reflexiva emergeix com la de major
potencial professionalitzador. Al mateix
temps l’estudi justifica que la competència reflexiva presenta un caràcter instrumental, funcional i transversal en l’exercici
de la professió i que s’activa en mobilitzar
totes les competències docents.
En l’actualitat la discussió al voltant del desenvolupament professional docent constitueix un dels punts neuràlgics pel que fa
al canvi educatiu, en un context en què el
procés de descentralització de la gestió pedagògica i les transformacions de la societat reclamen un replantejament de les funcions i tasques del professor per aconseguir les finalitats de l’educació. És aquest
escenari canviant el que propicia i justifica
un nou discurs que emfatitza la millora de
les competències professionals i, per tant,
docents.

complexos, si s’accepta que tenen un caràcter combinat i integrat en els quals intervenen coneixements, habilitats i actituds que es poden transferir a diverses situacions professionals.
•El context des del qual es defineixen les
competències determina que siguin més
o menys genèriques.
•Les competències s’han de traduir en
comportaments observables en l’exercici
de la professió. En el moment en què es
volen avaluar és necessari partir d’aquests
comportaments observables.
•Les competències són inseparables del
context d’aplicació perquè és en l’actuació
professional on es posen en relació els
atributs personals i el lloc de treball.
•Les competències tenen un caràcter dinàmic en dos sentits: d’un costat, tenen una

El terme “professionalització” aplicat al do-

Aquests models són de tall humanista i se

dimensió temporal i de caducitat, ja que

cent és ambigu. La distinció entre pro-

centren en els processos formatius de la

cal validar-les en el context laboral; de

fessió i ofici és evident en els països de

persona més que en els resultats. Les reali-

l’altre, posar l’èmfasi en el desenvolupa-

tradició anglosaxona, mentre que es desdi-

tats educatives es conceben com a fenò-

ment competencial fa pensar en una

buixa en els contextos més francòfons i

mens complexos, dinàmics i oberts per-

reconstrucció i millora constant.

europeus. L’ofici s’entén com la pràctica

què tenen la persona com a centre de l’ac-

•L’aprenentatge reflexiu vinculat a l’expe-

d’un treball de tipus mecànic, la professió

tivitat. El docent es troba immers en un

riència professional es converteix en una

sobrepassa aquest sentit i ressalta la qua-

context que ha d’analitzar i comprendre

peça clau en l’adquisició i el desenvolupa-

lificació de qui l’exerceix i la capacitat

abans de dissenyar i estructurar la seva

ment de les competències que conduei-

d’aplicació dels seus coneixements. L’ofici

intervenció.

xen a la professionalització.

de docent des del punt de vista tradicional emfatitza el coneixement d’uns sabers

En aquest paradigma reflexiu el docent es

Professionalització del docent

concrets que cal transmetre de tal manera

converteix en agent actiu de la construc-

Els elements que constitueixen una pro-

que converteix el docent en transmissor i

ció del saber professional. Aquest pro-

fessió han estat objecte de nombrosos

reproductor de conceptes, hàbits i valors

fessional necessita i disposa d’un ampli

estudis que han intentat clarificar el caràc-

culturals. Només des de fa poques dèca-

ventall d’habilitats personals que el capaci-

ter professional d’una ocupació, és a dir,

des es concedeix certa importància al do-

ten per a la investigació, l’anàlisi, la re-

la manera de delimitar les competències

mini teòric i pràctic dels processos d’ense-

flexió i la creació. El seu treball presenta

necessàries per al seu exercici, tenint una

nyament-aprenentatge. Així doncs, segons

una clara vessant creativa, dinàmica i can-

incidència notable en les representacions

Perrenaud (2004) dues notes caracteritzen

viant que li exigeix compromís i innovació.

que s’han forjat entorn de la demanda de

els autèntics professionals de l’ensenya-

professionalització dels docents.

ment: l’autonomia i la responsabilitat de

La reflexió sobre l’acte d’ensenyar i sobre

les seves decisions i dels seus actes.

les mateixes pràctiques docents incorpora

Les diferents aproximacions de la sociolo-

el component ètic. Reflexionar sobre l’en-

gia de les professions han vinculat el de-

El perfil professional del docent es pot

senvolupament d’aquest tipus d’ocupació

analitzar des de diferents perspectives o

als processos d’industrialització desenca-

paradigmes. Nosaltres ens situem en el

denats a partir de la revolució industrial,

paradigma crítico-reflexiu, que suposa un

la conformació de camps de coneixement

profund canvi epistemològic i metodolò-

cada cop més especialitzats, produïts pel

gic. En els models propis d’aquest paradig-

desenvolupament de la ciència racional

ma alguns incideixen en la reflexió

del segle XVIII i la conseqüent diversifi-

(Schön, 1988), d’altres destaquen el con-

cació i divisió del treball que ha acompa-

cepte d’investigació (Stenhouse, 1987),

nyat la complexitat dels sistemes produc-

mentre que d’altres prioritzen la dimensió

tius en les societats modernes.

crítica (Gimeno Sacristán, 1987).

senyament, per al docent crítico-reflexiu

pea, juntament amb aportacions que sobre el desenvolupament de competències
fan

destacats

autors

com

Perrenaud

(1999) i Zabalza (2003)
Una nova competència?
Si analitzem qualsevol de les competències esmentades, veiem que el docent,
tant a l’hora de planificar els processos
d’ensenyament-aprenentatge,

com

en

l’aplicació de noves metodologies que facin el discent més partícip en el seu procés d’aprenentatge, necessita una competència transversal anomenada competència reflexiva. També la necessita en la gestió de la seva pròpia formació per tal que
suposa forts dilemes i processos de delibe-

del docent reflexiu, constitueix un expo-

l’aprenentatge sigui significatiu per a ell i

ració. La formació del docent, en aquest

nent del plantejament professionalitzador

el pugui aplicar en els diferents contextos

paradigma, es torna més complexa, més

basat en la noció de “reflective action” de

o escenaris professionals en què els haurà

profunda i menys tècnica, més humana.

Dewey (1947, 1993), qui assenyala la ne-

d’aplicar. Aquesta competència interactua

Aquest paradigma afavoreix i potencia un

cessitat que en els primers moments de

amb les competències professionals do-

tipus de desenvolupament professional i

formació cal apropar l’estudiant a l’ofici,

cents i amb la pròpia professió com es

personal més profund i ric.

de manera directa, encara que no domini

pot veure en la figura 1.

de moment la teoria. Aquest model és elaEn aquest marc desapareix la separació

borat amb major detall per a altres contex-

Reprenent els elements que configuren la

entre teoria i pràctica, es produeix un flux

tos professionals per Schön (1992) i apli-

competència, tenim que constitueixen un

bidireccional entre ambdues realitats. El

cat a la professió docent per Korthagen

conjunt d’elements combinats (coneixe-

coneixement teòric i el coneixement pràc-

(2001). Aquest professional planifica la se-

ments, habilitats, actituds) que s’integren

tic es fecunden mútuament.

va actuació, aplica les accions previstes en

segons una sèrie d’atributs personals (ca-

el disseny inicial, observa els efectes pro-

pacitats, motius, personalitat, aptituds, mo-

En aquestes coordenades el docent opta

duïts, analitza i extrau conclusions que re-

tivació) que tenen com a referència les ex-

per dissenys i models oberts i concedeix

tornen directament sobre la planificació

periències personals o teories implícites i

importància a les diferències individuals

inicial, de manera que reorienta el procés.

que es manifesten mitjançant accions o
conductes observables en un context de

dels alumnes. El docent s’esforça per a
contextualitzar el màxim els programes

Si el concepte de competència va lligat al

treball. D’aquest conjunt, podem deduïr

adequant-los a les característiques socials,

món professional i l’ofici d’ensenyar es

“la competència reflexiva”. (figura 2)

culturals, geogràfiques, de l’entorn on de-

considera una professió perquè és una

senvolupa la seva tasca docent. La seva di-

activitat laboral permanent, pública, que

dàctica se centra en el procés i no en el re-

emet judicis i pren decisions, i que està

Per què es considera competència?

sultats i la seva avaluació es basa en l’ob-

marcada per unes circumstàncies socials,

La “competència reflexiva” és vertadera-

servació del procés d’aprenentatge dels

públiques i econòmiques és necessari co-

ment una competència. Els seus trets es-

alumnes amb la finalitat de valorar el ni-

nèixer quines són les competències ne-

pecífics són: (figura 3)

vell de comprensió de la realitat i la utilit-

cessàries a tenir en compte en el desenvo-

•Mobilització completa del bagatge perso-

zació del coneixement en situacions noves.

lupament docent. Perrenaud fa una prime-

nal del docent

ra proposta de competències per al desen-

•Interacció multidireccional de coneixe-

Aquest prototip de docent organitza l’anà-

volupament docent en relació amb d’al-

ments i experiències

lisi de la realitat i del coneixement al vol-

tres competències més específiques que

•Intervenció de la dimensió emocional i

tant de la investigació-acció, és a dir, la in-

caldrà desenvolupar en la formació contí-

moral

teracció amb la realitat a partir de la re-

nua. Al mateix temps en les darreres dèca-

•Formalització personal i singular

flexió i acció. L’acció se sustenta en una re-

des s’han elaborat diferents estudis i pro-

•Configuració holística

flexió encaminada a entendre el context

postes sobre les competències docents en

•D’estructura complexa

de la pràctica. Es tracta d’un professional

diferents països. A la pàgina 16 presento

•Dinàmica evolutiva i progressiva

que segueix bàsicament el model anome-

de manera gràfica la correlació entre les

•Sistèmica i oberta

nat “espiral auto reflexiu”. Aquest model,

competències dictades per la Unió Euro-

•Adequació al context professional

•Elaboradora de solucions alternatives
•Elaboradora de respostes complexes unitàries
•Presa de decisions i selecció
•Recerca de la millora de la praxis
•Resolució exitosa de situacions concretes

certadament les situacions concretes del

“És necessari alternar la reflexió i l’acció,

seu context educatiu, a l’aula i al centre.

que es complementen i corregeixen l’una

Per aquest motiu la formació que més pot

amb l’altra”. (Antoni Gaudí)

A tall de conclusió podem dir que la professionalitat del docent es posa de manifest quan aquest és capaç de resoldre en-

tes elles exigeixen o impliquen el desenvo-

1 Vocal

contribuir a la professionalització s’ha d’articular al voltant de les competències docents, l’estudi de les quals mostren que tolupament de la capacitat reflexiva del
docent.

de la Junta de Govern i representant del Col•legi de Pedagogs de Catalunya, a Lleida. Membre fundadora www.practicareflexiva.pro
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LOGOTIP COPEC EN BLOGS I WEBS DELS COL·LEGIATS: amb enllaç a la web del COPEC

Rol i funcions del pedagogs/a en el CDIAP
document de treball, 6 d’octubre de 2011
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En aquest document, 8 pedagogues de di-

seus efectes, si és possible, mitjançant un

Carme López Nadal, col·legiada núm. 101

ferents CDIAP, parlen de la feina que fa

tractament adequat.

Marisa García González, col·legiada núm. 1136
Susana Vidal Pajares, col·legiada núm. 488

un Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç, de la tasca que fa l’equip

Aquest tractament ha de facilitar al màxim

Betlem Armengol Valls, col·legiada núm. 927

interdisciplinari de professionals que hi

la millora del desenvolupament i les seves

Luisa López Gonzàlez, col·legiada núm. 864
Teresa Olària Rius, col·legiada núm. 651

treballa i la feina que fan com a pedago-

relacions familiars i socials, fins i tot en els

gues.

casos de més greu afectació.

Val a dir que la indefinició i poca informa-

El CDIAP comprèn les actuacions següents:

Alba Pineda Torres, col·legiada núm. 985

Montse Balada Vidal, col·legiada núm. 553

DIRECCIÓ I PRESENTACIÓ
Carme Lloreta i Oliva, col·legiada núm. 7322

ció que hi ha sobre el perfil del pedagog/a
al CDIAP, els Centres, tots ells en concerta-

a.-La prevenció, detecció, diagnòstic i abor-

PRESENTACIÓ

ció amb el Departament de Benestar i Fa-

datge terapèutic dels trastorns del desen-

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, té

mília, tenen gran confusió a l’hora d’indi-

volupament dels infants en procés de crei-

identificats 11 àmbits d’intervenció del pe-

car el perfil contractat, però en canvi la

xement, de qualsevol etiologia.

dagog/a i psicopedagog/a, d’acord amb

funció bio-psico-socioeducativa, com a pe-

b.-La criança, entesa com el suport i acom-

les funcions pels que està capacitat, empa-

dagogues, sí que la desenvolupen en el si

panyament a la família en la cura que cal

rat per les competències adquirides du-

de l’equip, d’acord amb el Llibre Blanc de

tenir per al desenvolupament integral dels

rant la formació acadèmica, en els Plans

l’Estimulació Precoç (pàg. 44):

infants (entrevistes amb els pares i mares,
grups de pares i mares,...).

d’Estudi que ha tingut la llicenciatura i,
des del 2009-2010, el Grau.

“...l’equip dels CDIAP ha de ser multiprofessional,

c.-La prevenció de situacions de risc per

de caràcter interdisciplinari i d’orientació holísti-

antecedents personals o familiars.

El Pedagog/a està present allà on es do-

ca, en el benentès que la intervenció abasta as-

nen processos de canvi, en persones,

pectes intrapersonals, biològics, psíquics, socials i

Totes aquestes actuacions seran realitza-

grups, comunitats i institucions i, en tot

educatius, propis de cada individu; i interperso-

des amb la metodologia de treball inter-

canvi es dóna el FET EDUCATIU, entès des

nals, relacionats amb el seu propi entorn, com per

disciplinari i transdisciplinari.

de la seva concepció més àmplia, en tots

exemple la família, l’escola i la cultura. L’equip ha

els àmbits del ser humà: social, cultural,

d’estar constituït per especialistes en atenció pre-

Els objectius del servei d’atenció precoç

familiar, productiu…

coç, procedents dels àmbits mèdic, psicològic,

són:

educatiu i social...”
a.-Atendre la població infantil des de la

És en aquest context on pedagogs/gues
estan intervenint en la infància i adoles-

Així doncs, presentem aquest document,

concepció fins que compleixin els sis anys

cència: EAIA, CDIAP, Tecer Sector Social…

com el primer d’una col·lecció, on deixar

pel que fa a la prevenció, la detecció, el

Amb els joves: centres tutelats, programes

constància de la presència del pedagog/a

diagnòstic i el tractament.

socioeducatius, d’inserció social, de forma-

en els Serveis Socials, especialment els es-

b.-Participar en la coordinació de les ac-

ció i treball, …Amb les dones: igualtat, llui-

pecialitzats, serveis que són un dels pilars

tuacions que es realitzen en aquesta fran-

ta contra la violència de gènere, promoció

fonamentals de la Societat del Benestar i

ja d’edat.

i conciliació de la vida familiar i laboral…

que en l’actualitat, es qüestiona la seva

c.-Participar en els projectes de coordina-

Amb col·lectius específics en risc d’exclu-

sostenibilitat.

ció interdepartamental.
d.-Assegurar equips experts en desenvolu-

sió: condicionants de salut mental, reinserció de drogodependències, disminució in-

CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL

pament infantil.

tel·lectual, psíquica i física, minories ètni-

I D’ATENCIÓ PRECOÇ

e.-Garantir la continuïtat assistencial.

ques, interns i exinterns…

Des dels centres de desenvolupament infantil i d'atenció precoç (CDIAP), es coor-

FUNCIONS GENERALS

El cas que ens ocupa en aquest moment

dina el conjunt d'actuacions assistencials i

a.-Realitzar el diagnòstic interdisciplinari

és la presència dels professionals de la pe-

preventives adreçades als infants, des de

funcional, sindròmic i etiològic del desen-

dagogia en els Centres de Desenvolupa-

la concepció i fins als 6 anys, que presen-

volupament dels infants que ho reque-

ment infantil i Atenció Precoç (CDIAP). I

ten algun trastorn en el desenvolupament

reixin a l’àmbit territorial corresponent.

qui millor que els propis pedagogs/gues

o es troben en situació de risc de patir-lo,

Elaborar informes funcionals i descriptius

que hi treballen per parlar-ne?

amb la intenció d'eliminar o disminuir els

de la realitat de l’infant.

b.-Després del procés diagnòstic, establir

del diagnòstic i de la intervenció terapèu-

sones amb disminució

el programa terapèutic individualitzat que

tica.

-Àrees Bàsiques de Salut, pediatres de
capçalera (ABS)

estarà dissenyat per l'equip i explicitat en
un dossier en el qual es registraran els in-

j.-Aplicar la classificació diagnòstica inter-

-Altres Centres de Desenvolupament in-

formes, les avaluacions, el programa tera-

nacional 0-3 anys i la CIM 09 o la CIM 10.

fantil i Atenció Precoç (CDIAP)
-Equips d’Assessorament Psicopedagògic

pèutic i totes les incidències respecte del
cas. Tot aquest procés es durà a terme mit-

FUNCIONS ESPECÍFIQUES

(EAP)

jançant reunions interdisciplinàries de tot

El servei d'atenció precoç ha de posar a

-Centres de Salut Mental infanto-Juvenil

l'equip, de coordinació amb els recursos

l'abast de la persona usuària les tècniques

(CSMIJ)

de la zona i de supervisió tècnica si s'es-

i actuacions més adequades per tal d'a-

-Centres de Salut Mental d’adults (CSM)

cau. Cada infant ha de tenir un dossier

conseguir potenciar al màxim les capaci-

-Unitat Bàsica d’Assistència Social Primà-

propi i un/a professional referent.

tats de l’infant i adequar el seu entorn a

ria (UBASP)

les seves necessitats de tal manera que li

-Equip d’Atenció a la Infància i Adoles-

c.-Establir l'atenció integral, fent la inter-

permeti assolir el màxim benestar i un

cència (EAIA)

venció terapèutica interdisciplinària a l’in-

òptim desenvolupament.

-Direcció General d’Atenció a la Infància i

fant i al seu entorn immediat de forma

El servei es concretarà en l'abordatge glo-

Adolescència (DGAIA)

ambulatòria i periòdica. En general aques-

bal del cas, l'atenció directa de l’infant i el

-Recursos específics per a infants amb dè-

ta atenció es realitzarà a la seu dels ser-

seu entorn més immediat, la família i

ficit visual (ONCE), amb dèficit auditiu

veis socials d'atenció precoç o en l’entorn

l'escola.

CREDA, Centres materno-infantil, centres
d’acollida, centres de recursos específics

natural de l’infant.
a.-Atenció directa a l’infant: Des d'un abor-

(SIRIUS), centres de dia per a infants amb

d.-Orientar a les famílies fent l'assesso-

datge global comprèn el diagnòstic, la in-

plurideficiències i d’altres.

rament i suport als pares i mares o tu-

tervenció terapèutica i l'avaluació i segui-

tors/tutores en els continguts que li siguin

ment. Les sessions de treball tindran una

Seguint els criteris marcats pel Departa-

propis.

durada de entre 45 i 60 minuts i es po-

ment de Benestar Social i Família, el mo-

dran portar a terme en el propi centre,

del teòric que sosté i en el qual s’emmar-

domicili de l’infant, escola l’infantil, etc.

quen les nostres intervencions és el mo-

e.-Orientar els/les professionals de l’educa-

del bio-psico-social (Engel 1.977).

ció infantil en les etapes de 0 a 3 anys i
de 3 a 6 anys pel que fa als trastorns del

b.-Atenció a la família: Comprèn les actua-

desenvolupament.

cions d’informació, assessorament, suport

Els dos supòsits nuclears d’aquest model

i, quan sigui possible, grups de pares i

són:

mares.

-La concepció de l’ésser humà com un or-

f.-Donar suport als processos de socia-

ganisme biològic, psicològic i social, atri-

lització i integració de l’infant. Col·laborar
amb els/les professionals dels àmbits edu-

c.-Suport a l'escola.

cun dels tres factors esmentats i conside-

catius, socials i sanitaris.
g.-Desenvolupar en col·laboració amb els

buint un mateix nivell jeràrquic a cadas-

d.-Seguiment dels infants de risc biològic,

rant la relació interactiva entre ells.

psicològic i social.

-La concepció de la salut i la malaltia com
estats d’equilibri dinàmic co-determinats

serveis sanitaris, educatius i socials les tasques de prevenció i detecció precoç dels

e.-Treball intern de l'equip: orientat a la

per variables de tipus biològic, psicològic i

trastorns de desenvolupament i situacions

planificació terapèutica individual de tots

social en constant interacció.

de risc en la població l’infantil fins als sis

els infants i famílies atesos, a la discussió

anys.

clínica dels diagnòstics i planificació de no-

Les implicacions d’adoptar aquest enfoca-

ves estratègies, a la organització de grups

ment se centren en els aspectes següents:

h.-Promoure i desenvolupar la investiga-

de treball específics, a la supervisió clínica,

-Importància d’avaluar els tres factors.

ció, la docència i la formació a partir del

i al desenvolupament d’altres funcions

-Importància d’estimar el pes relatiu de ca-

propi treball, tant individual com de l’e-

que són pròpies del treball interdisciplinari.

dascun dels factors en les diferents accions a realitzar (prevenció, diagnòstic i

quip. Establir una formació continuada
dels/de les professionals del servei, que

f.-Coordinació amb els recursos de la zona:

tractament) i la formulació d’hipòtesis so-

impliqui d’una banda el coneixement de

-Hospitals de la zona: serveis de neonato-

bre la interacció que s’estableix entre els

diferents tècniques i experiències i de l'al-

logia, serveis de pediatria, serveis de neu-

tres factors.

tra l'anàlisi i discussió de la pròpia meto-

ropediatria, serveis de psiquiatria infantil,

-La necessitat d’un treball multidisciplinari,

dologia de treball.

serveis d’intervenció terapèutica i serveis

en tant que salut i malaltia no es conside-

d’obstetrícia i ginecologia

ren patrimoni ni responsabilitat d’un sol

-Serveis d’Orientació i Valoració de les per-

grup professional.

i.-Avaluar i efectuar el seguiment periòdic

El model bio-psico-social s’inspira en el

f)-Participar en les reunions periòdiques

harmònic de l’infant, mantenint entrevis-

paradigma de la complexitat. Posa al cen-

de l’equip interdisciplinari.

tes periòdiques segons l’evolució.

tre de la relació de cura l’esperit de la tro-

g)-Elaborar, conjuntament amb la resta de

i)-Compartir amb els pares les sessions te-

bada amb les persones i el dolor del que

l’equip, criteris de funcionament i d’aten-

rapèutiques amb les de l’infant fent-los co-

són portadores en una dimensió de dià-

ció (priorització, derivació, tipologia d’aten-

partícips i actors principals de la interacció

leg, de connexió, d’humilitat.

ció).

amb el seu fill/a.

h)-Analitzar, conjuntament amb la resta

j)-Gestionar i orientar la derivació de l’in-

El model bio-mèdic busca símptomes i la

de l’equip, el motiu de la consulta, la prio-

fant i la família, si escau, a un altre servei

seva guarició, el model bio-psico-social té

ritat i l’itinerari a seguir i el seguiment

o dispositiu d’atenció a la infància.

en compte la complexitat respectant les

dels casos.

k)-Realitzar el tancament dels casos que

variables com ara el subjecte, els seus re-

i)-Realitzar tractament segons el Pla tera-

han finalitzat el procés d’atenció en el ser-

cursos i no sols la seva discapacitat; els

pèutic.

vei i que no requereixen derivació, així

seus lligams afectius i el seu context so-

j)-Participar en les sessions clíniques de

com gestionar la desvinculació de la famí-

cial. Proposa un context relacional entre

tot l’equip i aportar la informació en l’àm-

lia amb el servei.

terapeuta i usuari/ària que dóna significat

bit de la nostra competència.

a l’experiència del límit buscant una opti-

k)-Realitzar assessorament i supervisió de

3.En relació al/a la usuari/ària

mització del benestar general i la promo-

casos a altres professionals.

a)-Participar en la impressió diagnòstica

ció de la qualitat de vida del subjecte i

l)-Proporcionar estratègies d’intervenció i

inicial fent referència als signes de risc en

dels seus familiars.

d’orientació psicopedagògica per millorar

el seu desenvolupament global. Per acon-

la intervenció terapèutica en l’infant.

seguir aquest objectiu es valdrà de l’entre-

FUNCIONS DELS PEDAGOGS/GUES

m)-Participar en les tasques de prevenció

vista amb la família, de l’observació de la

La tasca del pedagog, com a especialista

i coordinació dels processos de treball en

dinàmica habitual entre mare-fill.

en intervenció terapèutica, va dirigida a la

xarxa. (projecte Alerta).

b)-Valorar, conjuntament amb la resta de

detecció precoç dels signes de risc del/

n)-Participar en l’elaboració de plans de

l’equip, el grau d’incidència dels factors so-

de la usuari/ària i del seu entorn més

millora i línies d’actuació futures en xarxa.

cio-ambientals que poden interferir en el

immediat.

o)-Recomanar material didàctic adaptat al

procés de treball.

procés terapèutic.

c)-Fer el seguiment i avaluació periòdica

La tasca del/de la pedagog/a terapeuta,

p)-Participació conjunta en la confecció

del tractament al llarg del procés terapèu-

com a especialista en detecció i estimula-

de les memòries anuals.

tic.
d)-Elaborar els informes pertinents de l’in-

ció global en usuaris amb signes de risc
i/o amb discapacitats físiques, psíquiques

2.En relació a les famílies

fant: diagnòstic inicial, diagnòstic assisten-

i sensorials , permet detectar i potenciar

a)-Inicialment es fa l’acolliment per pre-

cial i diagnòstic epicrític.

al màxim totes les capacitats de l’infant

sentar el servei i determinar la demanda

e)-Realitzar la valoració evolutiva general

per tal de millorar el seu grau de compe-

familiar.

de l’infant i de la dinàmica del maternatge.

tència en el seu entorn familiar, escolar i

b)-Recollir les dades significatives de la

f)-Confeccionar i revisar el programa indi-

social.

demanda familiar.

vidual d’intervenció.

c)-Participar, en el procés diagnòstic de

g)-Seguiment i avaluació periòdica de

1.En relació a l’Equip

l’infant, utilitzant els instruments i les es-

l’evolució de l’infant, que comporta un tre-

a)-Elaborar informes funcionals i descrip-

tratègies adequades per a l’elaboració de

ball d’intercanvi i supervisió amb l’equip

tius de la realitat de l’infant fent una valo-

l’avaluació inicial.

interdisciplinari, fent la revisió pertinent

ració psicopedagògica instrumental de les

d)-Valorar la necessitat de realitzar les ex-

segons perfil diagnòstic.

capacitats generals del nen: comunicació,

ploracions complementaries externes al

h)-Tractament directe i intervenció amb

cognitives i adaptatives al seu entorn

servei, fent les derivacions pertinents en el

els infants.

proper.

decurs de procés d’atenció en el centre.

b)-Coordinació amb els diferents pro-

e)-Realitzar la hipòtesi diagnòstica inicial

4.Atenció als Centres Educatius i Assisten-

fessionals, serveis o dispositius de la zona

de l’infant valorant l’entorn familiar i social.

cials dirigits a Petita Infància

d’atenció a la infància, referents a l’infant i

f)-Participar en l’elaboració del programa

La intervenció del CDIAP està adreçada a

a la seva família.

terapèutic adequant-lo a cada moment

les edats evolutives que corresponen al

c)-Informació periòdica a l’equip dels pro-

evolutiu.

Primer Cicle d’Educació L’infantil no obli-

grames evolutius dels infants i de les inci-

g)-Fer l’entrevista de devolució, comuni-

gatòria - Llar d’infants, plantejats en tres

dències del procés terapèutic.

cant el diagnòstic interdisciplinari i propo-

nivells curriculars.

d)-Participació en la confecció i planifica-

sant el programa terapèutic a treballar.

De 0 a 12 mesos. De 12 a 24 mesos. De

ció dels objectius generals del Servei.

h)-Orientar i donar suport a la família en

24 36 mesos.

e)-Creació de projectes de treball.

el procés de desenvolupament integral i

a)-Observació de l’infant dins de l’aula.

b)-Recollir informació de la dinàmica del

nous professionals de l’equip.

c)-Transmetre a la resta de l’equip els con-

nen dins del grup classe.

h)-Vetllar per la protecció de dades i la

tinguts i/o els coneixements adquirits en

c)-Valorar conjuntament amb la tutora la

confidencialitat.

la formació continuada.

impressió diagnòstica.

i)-Assistir a les reunions del centre.

d)-Fer propostes de formació sobre les

j)-Participar conjuntament en els plans de

necessitats detectades per l’equip interdis-

d’atenció precoç.

millora del centre.

ciplinari del servei.

e)-Coordinació amb la tutora per prioritzar

k)-Contribuir a la bona convivència del

e)-Elaborar, participar i col·laborar en pro-

objectius de qualsevol àrea d’estimulació i

centre.

jectes d’investigació, docència i recerca en

oferir-li eines i estratègies adaptades a les

l)-Vetllar per la qualitat assistencial.

l’àmbit de l’atenció precoç, ja siguin in-

necessitats.

m)-Fomentar grups de treball en el centre,.

terns, o externs al centre.

d)-Informar

del

programa

terapèutic

n)-Participar en la creació de programes
5-Funcions en relació al centre o CDIAP

8-Funcions en relació amb la comunitat o

específics per patologies.

l’entorn

a)-Participar en la planificació d’objectius
generals del servei.

6.Coordinació amb els recursos i serveis so-

a)-Treballar en xarxa amb altres professio-

b)-Participar en l’elaboració, la revisió i el

cials de la zona

nals del territori relacionats amb la prime-

seguiment del reglament del regim intern

a)-Coordinació i seguiment dels infants de

ra infància, per establir mecanismes de

i complir les seves normes i les de funcio-

risc amb els equips externs al centre: als

prevenció i intervenció comunitària.

nament del centre.

Centres d’Assistència Primària (CAP), EAP,

b)-Fer coordinació entre diferents serveis

c)-Col·laborar i participar en l’adequació,

CSMIJ, Hospital de referència, EAIA, Ser-

públics i/o privats dels àmbits socials, sani-

elaboració manteniment i actualització de

veis Socials, etc.

taris i educatius, ja sigui generals o especí-

la pàgina web, material terapèutic i dels

b)-Treball de sensibilització en la detecció

fics.

espais, així com vetllar del seu bon ús.

precoç en els equips externs al CDIAP.

c)-Realitzar i/o participar en projectes de

d)-Col·laborar i participar en l’elaboració,

c)-Participació

aplicació i revisió dels protocols del servei

coordinació territorial interdepartamental

Comunitat.

i dels protocols de coordinació amb els re-

(CTIC)

d)-Participar en campanyes de divulgació

cursos externs dels diferents àmbits d’ac-

f)-Coordinació i seguiment del treball en

i prevenció en col·laboració amb els dispo-

tuació del CDIAP.

xarxa amb professionals externs al CDIAP.

sitius d’atenció a la primera infància de la

en

els

programes

de

sensibilització, detecció i prevenció a la

zona.

e)-Participar en l’elaboració de la memòria d’activitat anual i facilitar les dades re-

7-Funcions de formació, recerca i docència

e)-Conèixer els recursos i institucions del

latives en l’àmbit de la nostra competèn-

a)-Col·laborar en la formació d’alumnes

territori

cia.

en pràctiques.

infància.

f)-Realitzar i/o participar, si escau, en la po-

b)-Impartir o participar, si escau, en activi-

f)-Conèixer les característiques sociològi-

sada en marxa de nous projectes.

tats formatives, jornades, cursos, seminaris

ques de la població atesa.

g)-Col·laborar en el pla d’incorporació de

i en comissions de caràcter tècnic.

relacionats

amb

la

primera
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Intercol·legial Catalana: vinculació
solidària de la major part de
corporacions catalanes per defensar
l’exercici professional del nostre país.

EL VALOR D…
Objetivo 2012: educación en sostenibilidad y ahorro1
Fundació Jesus Serra2

gar; la plataforma educativa 2.0 propor-

Además, como complemento al uso de es-

El sello Entidad en Valor, actualmente avalado ciona una serie de herramientas y recurpor la Fundación Jesús Serra del Grupo Catalana sos pedagógicos seleccionados y elabora-

tas propuestas sociales, este año 2012, “el

Occidente y el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, dos cuidadosamente. Garantizando, de esofrece un paso más allá en las pautas y modelos te modo, unos contenidos útiles y de cali-

activos con premio, donde serán esencia-

educativos ofrecidos a nuestra sociedad. Así nace dad.

gros familiares y las geniales ideas de jó-

“el valor D”, un proyecto didáctico, construido cui-

venes, que darán apoyo a los programas

dadosamente en la plataforma educativa 2.0 y

de actividades, descargables y redes socia-

que comparte esfuerzo, implicación y calidad

les de este proyecto educativo.

valor D” viene acompañado de concursos
les las escuelas y el profesorado, los lo-

humana.
El posicionamiento de todas estas aplicaCon la garantía de que “El 2012 será el

ciones y evolución del proyecto ha sido

año del valor D…las cosas” empieza este

posible también gracias al apoyo y dinami-

proyecto, que continuará en el tiempo, y

zación del equipo de Paco Pepe Comuni-

que pretende contribuir en la educación

cación, que ha afrontado un reto lleno de

de la sociedad, desde la edad más tempra-

buenas iniciativas e ideas para poder lle-

na, en los valores que nos hacen avanzar

gar a todo el mundo de una manera lúdi-

y progresar, dando importancia a todas

ca y brillante.

aquellas pequeñas cosas y acciones que
obtienen como resultado un consumo Construir el valor a través de la experiencia creativa resulta esencial en este
responsable y sostenible.

Sin duda, un proyecto lleno de esfuerzos y

proyecto en el que las experiencias e ini-

a nuestro entorno, que necesita hoy más

Para conseguir el efecto directo y partici- ciativas, tanto individuales como colectipación tanto de niños, educados en el res- vas, se transforman en resultados de eco-

que nunca la colaboración de todos para

peto de su entorno, como de jóvenes, que nomía doméstica, ahorro, reciclaje y reutiliobtienen recompensas ante la innovación zación. Todo ello reflejado a través de la

nibilidad.

consecuencias para dar un valor añadido

entender la cultura del ahorro y la soste-

y creatividad, o adultos, que descubren el web elvalorD.com, Twitter, Flickr, Youtube,
beneficio de una buena gestión en el ho- Slideshare y Blog.
1

Artículo 4/01/2012 – Revista Latido de la Fundació Jesús Serra

2 “El

ValorD...” www.elvalorD.com - proyecto de la Fundación Jesús Serra, desarrollado por Paco Pepe Comunicació, con el asesoramiento pedagógico y aval del Col·legi de

Pedagogs de Catalunya.

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

Alguns dels nostres treballs:
El tren de l’Ensenyament d’FGC
Projecte sobre civisme en els mitjans de Transport d’FGC
Projecte "el valorD...las cosas" de la FSJ
Més informació, a: copec@pedagogs.cat

Música, diseño y sistema educativo
AUTORES.

crítico-reflexiva sobre qué reconocimiento

también es mejorar la “producción” de co-

Eugenia López Reus
Dra. Arquitectura
Miguel Jaime
Dr. Arquitectura

pedagógico y didáctico tiene realmente al

nocimiento. Así como no se puede consi-

aprendizaje experiencial y reflexivo en los

derar el objeto sino desde el sujeto, y por

escenarios profesionales en que trabajan.

tanto subjetividad y objetividad nunca

PRÓLOGO

Sin duda, parece haber llegado la hora de

pueden estar perfectamente separadas, la

Àngels Domingo Roget
Dra. en Pedagogía
col·legiada 1246

conceder a la práctica todo su valor epis-

condición individual se construye a partir

temológico, quizás eclipsado por la tradi-

de la interacción del individuo con el con-

ción academicista y racionalista. Recono-

texto social y no al contrario como suele

Prólogo

cido y demostrado el valor formativo del

creerse.

La joven e innovadora plataforma virtual

aprendizaje experiencial lo más congruen-

Dewey del ladrón que cuanto más roba

practicareflexiva.pro, destinada a expertos

te sería que los profesionales de la forma-

más aprende a robar y no por eso alcanza

en metodologías formativas basadas en la

ción nos habituáramos a formalizar y pla-

un auténtico progreso, la única manera de

reflexión, ha puesto a disposición de nues-

nificar este aprendizaje integrándolo en

distinguir las experiencias de valor educa-

tro colegio profesional su espacio virtual y

los programas, currículum, etc. por tratarse

tivo de las que no lo son es considerándo-

ofrece a pedagogos, psicopedagogos, edu-

de un modelo de formación profesionali-

las desde el punto de vista del aprovecha-

cadores, consultores, docentes, así como

zador.

miento del aprendiz en tanto que ente

otros profesionales de la pedagogía, la o-

Quien se decida a ello queda invitado a

social.

portunidad de aproximarse conceptual y

visitar www.practicareflexiva.pro

A continuación se presentan dos casos,

Glosando

aquel

ejemplo

de

uno del ámbito de la música y otro del di-

experimentalmente a la denominada Práctica reflexiva y las metodologías basadas

Introducción

seño y la arquitectura a modo de ejemplo

en la reflexión. La Práctica reflexiva es una

Vivimos una nueva realidad caracterizada

de un equilibrio, por supuesto siempre

metodología pedagógica emergente que

por cambios a velocidades inéditas hasta

mejorable, entre reflexividad y colabora-

utiliza como principales elementos de par-

ahora. Sin embargo, los modos de ense-

ción en educación. El primero es el siste-

tida las experiencias del que aprende y la

ñar no han cambiado mucho. En las condi-

ma de orquestas de J. A. Abreu en Vene-

reflexión sobre su práctica. Se parte inicial-

ciones actuales, el sistema educativo vi-

zuela y, el segundo, la enseñanza-apren-

mente de la persona y no del saber teóri-

gente debería ser más dinámico y efectivo

dizaje del diseño y la arquitectura en la

co y se integra la experiencia personal y

para poder seguir siendo útil a la socie-

universidad politécnica. El primero, imita-

profesional optimizando así su potencial

dad. Por esto, se considera esencial cam-

ble y exportable, como de hecho ya está

didáctico en el proceso formativo. En es-

biar dos aspectos de profundo calado: a-

sucediendo, el segundo valioso histórica y

tos últimos 10 años la práctica reflexiva

brazar el espíritu reflexivo y afianzar la

pedagógicamente aunque perfectible co-

metodológica orientada a la mejora prác-

orientación social de todas las metodolo-

mo se verá más adelante.

tica del que aprende, emerge con fuerza

gías que se apliquen en la educación en

en los entornos pedagógicos así como en

general.

El Sistema de Orquestas

otros contextos profesionales y su efectivi-

Cuando se propone hacer reflexivo el sis-

El Sistema Nacional de Orquestas Juveni-

dad formativa ha sido reiteradamente

tema educativo lo que se pretende es a-

les e Infantiles de Venezuela, fundado en

constatada por medio de rigurosas inves-

bandonar el intento de modelar la mente

1975 por José Antonio Abreu, es un caso

tigaciones científicas y por estudios basa-

de los alumnos a imagen y semejanza del

ejemplar de cómo un modelo educativo

dos en los avances de psicología cognitiva

lenguaje científico. Porque, de hecho, los

basado en el aprendizaje reflexivo y cola-

y las neurociencias.

científicos no piensan “científicamente”.

borativo puede alcanzar los más altos ni-

Los hombres y mujeres de ciencia llegan

veles de calidad académica e inclusión so-

Dos miembros destacados de la platafor-

a sus conclusiones en medio de un proce-

cial. “El Sistema” -compuesto por 280 es-

ma de expertos practicareflexiva.pro docen-

so de inferencias, sugerencias, tanteos,

cuelas y orquestas distribuidas por todo el

tes e investigadores, ambos especializa-

predicciones, pruebas y errores sin el cual

territorio nacional- ha sacado de la margi-

dos en pedagogía del diseño y del arte,

la verdad nunca llegaría a aparecer en sus

nalidad a más de 400.000 niños y jóve-

presentan en este artículo dos experien-

mentes ni en la de ninguna otra persona.

nes, al tiempo que está preparando una

cias relevantes de aprendizaje experien-

Este proceso de descubrimiento es tan im-

nueva generación de músicos que desta-

cial -Practicum– en contexto americano

portante o más que las estáticas conclusio-

can por su excelencia. Este proyecto públi-

que aportan elementos para la reflexión.

nes formales a las que llega y por eso de-

co y gratuito ha recibido numerosos pre-

La lectura y aproximación a estas dos

bería ser el centro de la educación.

mios (Erasmus 2010, Príncipe de Asturias

experiencias disponen a los profesionales

Por otro lado, al estimular la dimensión

2008, UNICEF 2006, Right Livelihood

de la pedagogía a realizar una revisión

social del aprendizaje lo que se pretende

Award 2001, entre otros) y organizaciones

como la OEA y la UNESCO apoyan actual-

terior se complementa semanalmente con

mediocre. El Sistema se encarga de articular los

mente su implantación en más de 20

tres niveles de práctica, uno grupal, uno

tres, cuando se conjugan sabiamente se logran

países.

seccional (por instrumentos, cuerda, me-

los resultados. Esa es la mayor clave de nuestra

Como punto de partida para estudiar las

tal, etc.) y el individual. Así, esta estrategia

coherencia pedagógica (Ruiz, 2011, p. 30-32)

claves pedagógicas de este proyecto edu-

formativa sitúa el aprendizaje en lo que

cativo innovador se pueden señalar –en-

técnicamente se conoce como la “zona de

La segunda diferencia de El Sistema con

tre muchos aspectos- al menos dos dife-

desarrollo próximo” (Vigotsky, 1979, p.

la enseñanza musical tradicional tiene

rencias fundamentales con la enseñanza

133): esto significa que los jóvenes prue-

que ver con la manera como se lleva a la

tradicional de la música:

ban sus capacidades en tres situaciones

práctica el currículo. Habitualmente, los

–1.-Profundiza en el carácter colectivo del

distintas y aprenden a conocer las dificul-

alumnos tienen que aprender a leer las

aprendizaje: la ejecución grupal es la co-

tades que deben superar para alcanzar

partituras musicales como paso previo

lumna vertebral y la orquesta es el centro

una buena ejecución y saben a quien pue-

para comenzar a tocar los instrumentos

de todo el sistema.

den recurrir cuando llegan al límite de sus

musicales. La árida experiencia que im-

–2.-Construye conocimiento a partir de la

posibilidades en cada una de las situa-

plica el conocimiento memorístico de una

práctica: inicia el aprendizaje con la expe-

ciones. Desde esta perspectiva, el buen

serie de símbolos y marcas especializadas

riencia musical de cantar y jugar en grupo

aprendizaje no consiste sólo en incidir en

que se utilizan para la lectura y la escri-

para luego aprender los conceptos teóri-

lo que el alumno ya sabe –o en lo que es

tura musical (pentagramas, claves, notas,

cos.

capaz de resolver por sí mismo- sino espe-

silencios,

El Practicum es la base de la enseñanza

cialmente en lo que es capaz de aprender

compás, dinámica, fraseo, adornos, etc.)

tradicional de la música desde siempre.

con la ayuda de otros, bien sea en colabo-

conduce, ha conducido y conducirá mu-

Sin embargo, este aprender-haciendo no

ración con iguales o con la guía de su

chas veces a la desmotivación y al aban-

suele incluir el aprendizaje entre iguales,

tutor.

dono de los estudios de música en mu-

ya que lo habitual es que la mediación de

En este caso se parte de la premisa de

chos conservatorios en el mundo entero.

los profesores sea la única fuente de

que el trabajo en grupo, coral y orquestal,

Al igual que el aprendizaje de la lengua

ayuda reglada para el aprendiz. Por otra

estimula un efecto de superación en el

materna surge primero como medio de

parte, para abordar la ejecución instru-

que los niveles superiores acaban arras-

comunicación del niño en su interacción

mental, en la educación musical tradicio-

trando a los inferiores. Plantean siempre

con su entorno, para luego convertirse en

nal siempre se acostumbra a enseñar pri-

los problemas en forma de retos -como

una manera de generar y organizar su pro-

mero la notación musical estándar para

por ejemplo presentaciones regulares en

pio pensamiento (Vigotsky, 1979, p. 138),

después pasar a los aspectos más prácti-

conciertos públicos- que mantienen a los

el currículo de El Sistema comienza con la

cos.

aprendices altamente motivados e inspi-

práctica viva de la música desde el inicio.

La primera diferencia radical que propone

rados por sus logros personales, los de

Los estudios se plantean como una aproxi-

El Sistema es incidir en la formación in-

sus compañeros y los del grupo en

mación intuitiva y lúdica que introduce a

tegral del individuo acentuando la condi-

general. La ayuda o andamiaje que se le

los niños -sin conocer la notación musical-

ción colectiva del aprendizaje como fuen-

ofrece al estudiante para avanzar no es

en el placer de cantar y tocar instru-

te para generar conocimiento. El aprendi-

arbitraria porque se ajusta a las necesi-

mentos musicales como una experiencia

zaje colaborativo es el paradigma pedagó-

dades reales de cada alumno individual-

colectiva. La enseñanza musical se inicia

gico esencial de El Sistema: se trata de

mente y a las de cada etapa del proceso

aproximadamente a los 4 años con una

una concepción de la cultura artística

en particular: por eso es tan eficaz. En

fase de sensibilización de los niños hacia

radicalmente diferente, que trasciende el

palabras de Abreu, director y creador de

la música a través de la imitación y repe-

individualismo y el ego artístico y tiene

El Sistema, la clave de este modelo

tición de canciones en grupo, juegos cor-

además el efecto colateral de transformar

educativo es:

porales de polirritmia y la manipulación

incluso

ese balance entre la formación individual y el

de objetos e instrumentos de juguete si-

las

condiciones

familiares

y

sociales de los alumnos.

trabajo en grupo. No existía eso en la educación

El modelo educativo de El Sistema dispo-

musical. El esfuerzo del trabajo propio debe

ne de tres tipos de ayuda al proceso de

aplicarse

aprendizaje de sus estudiantes. Primero,

permanentemente, si no, queda en nada (…). Se

el esfuerzo individual (se dispone de espa-

deben dar tres circunstancias para que funcione

cios, materiales didácticos e instrumentos

todo el engranaje: la disposición individual, la

musicales para el estudio); segundo, el

dinámica de grupo y una dirección que ejerza un

aprendizaje entre iguales (la ayuda de

liderazgo apto para obtener el mejor efecto

otros compañeros más avanzados) y, en

posible. Esos tres factores son los que

tercer lugar, el andamiaje que ofrecen los

proporcionan un gran nivel, cuando falta alguno

tutores, expertos y profesores. Todo lo an-

de ellos, el resultado es irremediablemente

a

una

disciplina

de

grupo

alteraciones,

escalas,

tiempo,

milares a los reales con los que tendrán

de El Sistema de Orquestas de Venezuela.

jo bajo la supervisión de un tutor experto.

contacto más adelante en su formación.

Se trata de una forma novedosa de enten-

Lo que más le sorprendió es que ni si-

A partir de los 5 años los niños comienzan

der la educación musical cuyos resultados

quiera en el primer taller del primer curso

a tocar percusión o flauta dulce y se unen

han hecho que sus jóvenes graduados le-

se enseñara alguna clase de contenido,

a un coro. Mientras experimentan con es-

vanten de sus sillas a los exigentes públi-

que en primer término no se diera alguna

tos instrumentos aprenden progresiva-

cos de Viena, Londres, Berlín y Nueva

herramienta que los alumnos pudieran

mente a leer y a escribir la música que eje-

York. El quid de la cuestión es entender

aplicar después a la resolución de los pro-

cutan (en este momento, el carácter inte-

que la educación del individuo debe ser

blemas que se les proponían. Los alum-

gral de las experiencias iniciales ya los ha

integral (intelecto, emoción y voluntad) in-

nos aprendían a diseñar diseñando. Efec-

marcado indeleblemente). Más adelante,

cluyendo necesariamente su contexto so-

tivamente, en lo que resulta como una es-

cuando eligen el instrumento que van a

cial. La orquesta funciona como una co-

cenificación de la platónica paradoja de

tocar en las orquestas infantiles y juveni-

munidad de aprendizaje que –en pala-

Menón, en los talleres de diseño se le pi-

les, aprenden los conocimientos que nece-

bras de Abreu- tiene como objetivo “prac-

de al alumno novato que comience a re-

sitan para avanzar en la calidad de su

ticar la concertación para generar belleza”

solver un problema, tal como si de un pro-

ejecución: teoría y solfeo, contrapunto y

(Gómez, 2009, p. 70) lo que aúna todo lo

fesional consagrado se tratara, sin darle al-

armonía, historia de la música, estética,

anterior en una síntesis indisoluble. Así, la

guna regla, norma o soporte preparatorio

música de cámara, piano complementario,

práctica y el aprendizaje artístico se en-

inicial.

etc. Con la ayuda de estos nuevos conoci-

tienden como un estímulo colectivo y co-

En realidad esta situación no es tan inu-

mientos, los alumnos avanzados comien-

mo una responsabilidad compartida para

sual. Lo que sucede es que la costumbre y

zan la auténtica construcción de signifi-

lograr un objetivo común.

la hegemonía de la educación instrumental hace que ante cualquier modelo reflexi-

cado que involucra la ejecución a un nivel
profesional. La combinación del Practicum

Los talleres de diseño.

vo se disparen inmediatamente las sospe-

individual –ensayo con el docente del ins-

Por los mismos años en que José Antonio

chas por la falta de rigor. Pues bien, no es

trumento para ajustar el fraseo, la afina-

Abreu comenzó con El Sistema en Vene-

demasiado aventurado afirmar que, segu-

ción, etc.- y el Practicum colectivo –ensam-

zuela, William Porter, decano de la escuela

ramente, el edificio en el que usted está

ble orquestal para trabajar el acopla-

de arquitectura y urbanismo del Massa-

leyendo este texto en este mismo momen-

miento sonoro y la expresividad de los

chussets Institute of Technology de los

to haya sido diseñado, calculado y cons-

instrumentos- es la estrategia fundamen-

Estados Unidos (MIT) y artífice de su lide-

truido por un arquitecto que se ha forma-

tal para lograr un aprendizaje inclusivo,

razgo educativo hasta hoy, le pidió al filó-

do con este sistema que, a simple vista,

eficaz y un resultado musical de calidad.

sofo y consultor de empresas Donald

resulta tan dudoso: el diseño arquitectóni-

La instrucción musical que ofrece El

Schön que se acercara a los talleres de

co se ha enseñado a través del Practicum

Sistema es, por tanto, reflexiva porque

diseño para que investigara lo que allí es-

reflexivo desde principios del siglo XX.

construye conocimiento a partir de la

taba ocurriendo. Porter intuía que en los

Uno de los prejuicios que produce la

práctica y no al revés, no aplica reglas o

talleres de la asignatura Architectural

omnipresente hegemonía de la razón

conceptos teóricos a la ejecución instru-

Design, había un germen de creatividad

instrumental del sistema educativo vigen-

mental sino que busca generarlas a partir

que merecía ser estudiado. No se equivo-

te -que considera la ciencia como el saber

de la práctica y trata de resolver los pro-

có. Schön acuño su famosa noción de re-

supremo del que emana toda verdad- es

blemas sustantivos de la interpretación

flexión en la acción a raíz de esta expe-

que supone que los “novatos” no saben

musical construyendo lo que Schön llama

riencia y definió con ella la competencia

nada por el hecho de no ser doctos. Y es-

un “artefacto efímero de desarrollo tempo-

esencial que permite a los profesionales

to simplemente no es verdad: sí saben -y

ral” (2010, p. 162). La generación de este

solucionar problemas caracterizados por

mucho, de muchas cosas- y cada día más.

artefacto implica la toma de una serie de

“la incertidumbre, la singularidad y el

Los aprendices actuales son, sobre todo,

decisiones sobre el fraseo, la digitación, el

conflicto de valores” mientras trabajan en

muy activos y en asuntos prácticos como

tempo, el sonido, etc. que en el caso con-

sus respectivos campos de experticia. Esta

el diseño están dispuestos a asumir nue-

creto de El Sistema involucran la genera-

nueva competencia, extraída de los talle-

vas actitudes y a desempeñar nuevos ro-

ción y el manejo colectivo de conocimien-

res de diseño, es la base de la nueva epis-

les con tal de acercarse más al anhelado

tos específicos en la práctica. A través del

temología que el propio Schön propuso

objetivo de convertirse en artífices de la

Practicum (ensayos individuales, grupales,

años más tarde como alma del nuevo sis-

cultura material.

seccionales y generales) es como los estu-

tema educativo norteamericano (Schön,

También es cierto que los alumnos –y los

diantes aprenden a tomar decisiones y a

1995).

seres humanos en general- saben más de

ejecutarlas mediante el manejo diestro de

Lo que Schön encontró en los talleres de

lo que creen saber. El mismo Schön llegó

sus instrumentos.

diseño fue unos alumnos tremendamente

a la conclusión de que el paradójico

El aprendizaje reflexivo y colaborativo es

motivados, que se abocaban a la solución

método-del-no-método del taller de di-

uno de los fundamentos de las orquestas

de un problema extremadamente comple-

seño era posible porque los estudiantes

llegan con un bagaje de conocimientos

de belleza llevó a los exabruptos eclécti-

el subjetivismo propio de toda actividad

que incluso ellos desconocen tener. Este

cos y a la frivolidad del arte por el arte.

creativa exige un contrapeso social y

es el caso del “conocimiento tácito”

Fue la vanguardia histórica -especialmen-

comunitario de primer orden para no caer

(Polangyi, 1967), ese conocimiento que se

te el cubismo, el purismo, el neoplasticis-

en el vedetismo y la arrogancia responsa-

utiliza in-conscientemente y sin saberlo

mo y el constructivismo- la que inauguró

bles de lo que se ha dado en llamar el

explica, por ejemplo, el ser capaz de

una nueva racionalidad creativa que inme-

Star System de la arquitectura y del

reconocer una cara conocida en medio de

diatamente heredaron el diseño y la arqui-

diseño. Efectivamente, los aspectos más

una multitud de gente. Por otro lado,

tectura modernos. Esta nueva racionali-

discutibles del Practicum actual de diseño

estaría también lo que Visker llama el

dad, también denominada la “dimensión

-además de la falta de una mínima forma-

“sistema apreciativo”, y que posteriormen-

reflexiva” (Jaime, 2000) se apoya en una

ción pedagógica del profesorado- son la

te otros estudiosos como Scrivener (2004)

inteligencia que vigila el comportamiento

ausencia de actitudes sociales como el

han situado certeramente en el ámbito

del sujeto mientras crea, antes que deter-

aprendizaje colaborativo y el trabajo en

del diseño, y que se trata del conjunto de

minar el artefacto generado por éste. Esta

equipo, la escasa conciencia sobre el rol

conocimientos que se genera espontánea-

manera de actuar es la que mejor descri-

del tutor o la rara presencia de aspectos

mente en ámbitos corporativos (entre los

be el comportamiento reflexivo del diseña-

éticos

mismos profesionales, los críticos, la pren-

dor contemporáneo. La reflexividad creati-

quehacer humano tan comprometido con

sa especializada, etc.) y del que el alumno

va es una fuente de legitimación sui gene-

la sociedad como es el diseño.

vocacional ya forma parte de alguna ma-

ris en la que el entendimiento interviene

Los contrastes entre las deficiencias del

nera incluso antes de comenzar la carrera.

de una forma paradójica. Esta condición

taller de diseño tradicional y las inne-

Hay otra razón que explica la perma-

reflexiva de la práctica artística llevó a

gables bondades del Practicum reflexivo

nencia del Practicum en la educación del

Schön a disertar sobre el “arte profe-

como modelo educativo explican la poten-

diseño durante todos estos años de hege-

sional” sin sonrojarse y condujo a Dewey

cialidad de este terreno a la hora de pro-

monía instrumental y es su equidistancia

a considerar como suprema la experiencia

poner innovaciones educativas. Entre las

entre arte, ciencia y técnica. El diseño, en

estética (2008), para luego demostrar que

rectificaciones habría que apuntar la re-

su acepción más amplia, se encarga de

la educación debe fundarse en la expe-

ducción del culto a la personalidad, re-

modelar la realidad y esto lo hace con

riencia (2010).

plantear las tutorías, introducir aspectos

fines eminentemente prácticos. Además,

Schön no era diseñador aunque sí músico.

éticos y sociales y centrar verdaderamente

lo hace sin recurrir a modelos legitimado-

De hecho estudió tan a fondo el Practi-

en el alumno el devaluado aprender-

res o a recetas prescriptivas ya que sus

cum de interpretación musical de Pau

haciendo de la mayoría de los Practicum

productos deben ser innovadores. Este

Casals (Schön, 2010, pp. 162) como el de

de escuelas de diseño y arquitectura del

modelo de actuación que institucionaliza

los talleres del MIT. Puede que fuese preci-

mundo. En el lado positivo hay que decir

la innovación, y que obliga a trabajar sin

samente su falta de experiencia personal

que es difícil encontrar un banco de prue-

reglas preexistentes, es un producto mo-

en diseño lo que lo llevó a pasar por alto

bas mejor para los cambios del sistema

derno que surge en ámbitos artísticos en

algunos problemas de los talleres de

educativo que el mundo contemporáneo

el cambio de siglo anterior en medio de

diseño tradicional, que ya han sido señala-

está demandando. Es de esperar que esta

una crisis cultural similar a la actual.

dos por la crítica especializada (Webster,

experiencia se pueda extender a los de-

A finales del siglo XIX, la artesanía se mos-

2008). Pero incluso los críticos de Schön

más ámbitos de la educación desde la

traba incapaz de resolver el problema de

ignoraron la perniciosa deriva individualis-

universidad hasta la escuela, de otra

dotar de forma a la inmensa cantidad de

ta que el Practicum reflexivo tradicional

manera será difícil superar el atraso en el

nuevos productos que la industrialización

de diseño tiene en su seno. Por más que

que los avances tecnológicos y culturales

ponía en el mercado. La simple e instru-

el hacer del taller esté orientado por el

están

mental aplicación de los órdenes clásicos

ejemplo de la práctica artística moderna,

vigente.

esenciales

dejando

en

al

una

sistema

rama

del

educativo

No debe sorprender que la crisis actual se
considere una consecuencia del paso de
la sociedad industrial a la sociedad del
conocimiento. Esto es más que un simple
cambio de ideas, es un cambio de creencias en el sentido ortegiano. El presente
exige que se revisen los cimientos del conocimiento sobre los que nos hemos
apoyado hasta ahora. No se trata de hacer
grandes reflexiones filosóficas que funden
nuevos sistemas de pensamiento. Lo que

se impone, más bien, es recapacitar sobre
lo que está ocurriendo y cómo podemos
sacar el mayor partido de los recursos con
los que cuenta la cultura occidental para
afrontar los nuevos retos. En esto la educación tiene un papel fundamental y el Practicum podría ser un instrumento estratégico.
El Practicum primero
Para dar una idea de la magnitud del reto
que imponen las circunstancias, valga como muestra la consideración que el Practicum tiene hoy en día en la universidad
española. La conciencia sobre la importancia del Practicum en la formación superior
ha llevado a introducir por ley (LRU, 1983)
cambios en muchos planes de estudio
actuales. Estos cambios, sin embargo, no
han logrado incorporar las nociones de
integración y formación asociadas al Practicum (Zabalza, 2011). Más bien, lo que se
ha logrado es mejorar las tradicionales

prácticas o pasantías de los alumnos en
los futuros puestos de trabajo, contemplando eso sí su regulación y perfeccionamiento para que sirvan un poco más a los
intereses de la universidad y de los mismos estudiantes (Zabalza, 2011). Desde
luego, este cambio es una mejora que sirve para que la universidad se acerque un
poco más a la sociedad y contribuya a la
empleabilidad del alumnado. Sin embargo, si se mira con detenimiento, estas iniciativas no son capaces de solucionar la
raíz de la desconexión entre la universidad y la sociedad precisamente por que
no asumen en toda su dimensión la relación entre el conocimiento y la competencia práctica.
En los nuevos y más avanzados planes de
estudio, el Practicum no es más que una
asignatura más, situada al final de la carrera cuando se supone que el aprendizaje
básico y el posterior estudio de su aplicación ya se han realizado. Para entender-

nos: en las reformas más audaces que se
están llevando acabo en las universidades
españolas el Practicum se sitúa al final como una especialidad de aplicación y no
como auténtico productor de conocimiento a lo largo de la carrera. La virtud del
Practicum reflexivo en los casos de la
música y el diseño analizados anteriormente es que no está al final de la formación sino al principio y durante la carrera:
con él no se busca hacer un mejor uso de
la ciencia y de la técnica sino, más bien,
que los futuros profesionales aprendan reflexivamente. Se trata de entrenar a los
profesionales en el ejercicio de una competencia que resulta indispensable para
enfrentar los intratables problemas del
presente y los retos del futuro.

1 Miembros del equipo directivo de practicareflexiva.pro, directores del Diploma de Postgrado en Docencia del Diseño ELISAVA (Universitat Pompeu Fabra)
2 Experta en Práctica reflexiva, co-fundadora de el grup professional practicareflexiva.pro - www.practicareflexiva.pro
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Crisi financera i nous models de banca
Cap a on bufa el vent?
La crisi financera global s’ha desplegat en una successió d’episodis que han qüestionat alguns dels supòsits
fonamentals amb els que havien treballat la banca i els mercats de capitals.
D’entrada, la interrupció d’algunes de les fonts tradicionals de provisió de la primera matèria bancària, el
finançament als propis bancs, n’ha estat una de les conseqüències més severes. Les emissions de deute
bancari adreçades als inversors professionals que han vençut des del inici de la crisi només s’han renovat en
el mercat de gros en una petita part i han estat substituïdes en bona mesura per dipòsits d’alta remuneració
provinents del mercat minorista. Aquest moviment continua i acabarà fent que el sistema bancari sigui molt
menys depenent del mercat de capitals majorista en el futur.
D’altra banda, aquestes tensions de liquiditat han fet aparèixer una forta competència pels dipòsits de les
empreses i famílies que porta els bancs a oferir unes remuneracions molt més atractives als seus clients i, de
retruc, a haver de prendre com a referència de la taxa d’interès exigida als nous demandants de crèdit
aquests dipòsits d’alta remuneració.
La crisi financera també ha fet evident la infravaloració del risc de les operacions de crèdit bancari.
L’exemple de les hipoteques subprime ha estat molt representatiu dels excessos de crèdit de l’anterior fase
del cicle econòmic. Ara doncs, no només el marge bancari s’ha de construir a partir d’una primera matèria
més ben pagada, els dipòsits de clients, sinó que el preu del risc de les operacions de crèdit ha de prendre
en consideració els forts augments de la mortalitat empresarial, de la morositat comercial i de l’atur en un
moment en que els actius immobiliaris que poden servir de garantia del crèdit han ajustat a la baixa els
seus preus de mercat molt significativament respecte dels valors del 2008. Això ha minvat la demanda
solvent de crèdit precisament en un moment de debilitat de l’activitat econòmica.
Aquesta crisi obliga a una revisió del nivells de deute assumits per tots els agents econòmics:
administracions públiques, bancs, empreses i famílies que ara semblen excessius en un context de
creixement feble de l’activitat econòmica i de contracció generalitzada dels ingressos dels deutors. Es fa
necessària la reducció progressiva del deute acumulat i això suposa un esforç addicional de pagament del
crèdit disposat que pot deteriorar la confiança.
Les millors pràctiques bancàries en aquests temps difícils han girat cap a la prudència en la concessió de
crèdit i cap a l’acumulació d’actius líquids en el balanç per a compensar la manca de visibilitat sobre
l’abastament de finançament en el futur. A més a més, com que sembla la perspectiva és d’un creixement
econòmic lent, els objectius de creixement del benefici per acció han cedit prioritat als objectius de
seguretat i qualitat del finançament del negoci, és a dir a la bona correspondència entre actius i passius que
mesura la ràtio dels préstecs sobre els dipòsits. Des del punt de vista més estricte de l’inversor en borsa, el
múltiple PER (preu de l’acció dividit pel benefici per acció) ha perdut importància perquè l’atenció es
concentra en el descompte que presenten les cotitzacions bancàries respecte dels seus valors comptables.
El model de negoci de la banca comercial europea ha resistit aquesta crisi financera global. Els bancs donen
ara més valor estratègic a la diversificació de les seves activitats de dipòsit i crèdit en diferents sectors i blocs
econòmics. S’ha engegat un procés de més supervisió i alhora de més concentració i capitalització que
millorarà la resistència cíclica dels bancs i la seva capacitat d’atendre les necessitats de crèdit i d’estalvi i
d’inversió de les empreses i de les famílies.

Cirus Andreu
Sots-Director General de Banc Sabadell

Atenció professional en la deglució de risc1
Marisa Garcia2

Durant l’hospitalització, els esforços esta-

valoració del procés i el control de satura-
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ran més centrats a mantenir les funcions

ció d’oxigen en sang (valorada amb

vitals i després als aspectes de rehabili-

pulsioxímetre) i la bradicàrdia durant la in-

Els equips multidisciplinaris d’avaluació i tracta-

tació, però en el moment del retorn al do-

gesta. Convé recordar que una revaloració

ment ajuden a identificar la disfunció i milloren

micili, seran els aspectes socials els que

del procés evitarà l’aspiració a falses vies

la qualitat de vida dels pacients amb disfàgia.

prendran més rellevància.

amb o sense signes de tos, en el moment de la ingesta.

En els darrers anys, tant per part de la comunitat científica com per part de les fa-

Els menjadors comunitaris

mílies i els professionals, s’ha posat de

El centre especialitzat ha de conèixer la se-

manifest un creixent interès per l’estudi

va realitat i el risc que comporta un usua-

de les qüestions que afecten als malalts

ri amb disfàgia. El Protocol d’actuació re-

amb deglució de risc o disfàgia.

gularà l’actuació de tots els professionals
durant tots dies de l’any. El trastorn de

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalu-

l’alimentació pot iniciar-se pel manteni-

nya, (COPEC) es planteja la formació conti-

ment prolongat de triturat i biberons amb

nuada dels professionals que intervenen

la corresponen fatiga davant cada àpat. La

en l’àmbit social i educatiu per tal d’ ajus-

família mal orientada, fa que l’escola de-

tar les necessitats individuals a la dinàmi-

Els professionals acompanyaran en el pro-

tecti els primers signes i ho comuniqui a

ca dels centres. La formació de pedagogs,

cés respectant els diferents ritmes de cada

la família.

psicopedagogs, mestres... els ajudarà a en-

pacient. Per aconseguir-ho és necessari co-

tendre més les dificultats i permetrà un

nèixer molt bé la situació per unificar crite-

Signes de risc recurrent a valorar per des-

millor assessorament a cuidadors i a fa-

ris. Tots sabem que els programes multi-

cartar la disfàgia són: trastorns en les

miliars.

disciplinaris d’avaluació i tractament sani-

praxis lingual, baveig, manca de propul-

taris ens ajuden a identificar el problema

sió del bolus, tos: abans, durant i/o des-

La disfàgia és un símptoma que denota la

i milloren la qualitat de vida dels pacients

près de la ingesta, residus orals després

dificultat o desconfort per transferir el bol

amb disfàgia.

de la deglució, vòmits, reflux nasal, veu

alimentari des de la boca a l’estómac. Des

humida. Com la disfàgia pot implicar risc

del punt de vista anatòmic la disfàgia pot

Els nens

de broncoaspiració, seran molt freqüents

ser deguda a disfuncions orofaríngies o

El nen petit utilitza la succió-deglució per

els problemes respiratoris recurrents sen-

esofàgiques, i des d’un punt de vista fisio-

la ingesta. Quan el mugró de la mare es

se causa aparent.

patològic pot ser deguda a causes estruc-

col·loca sobre la llengua, l’orbicular de la

turals o funcionals.

boca assegura una depressió intrabucal i

Els responsables del centre sabran que da-

l’aspiració de la llet. Les ones peristàlti-

vant de signes que alteren la deglució nor-

La disfàgia està present en diferents

ques fan progressar el contingut de la bo-

malitzada, cal fer una valoració especialit-

àmbits i edats d’intervenció: prematuritat,

ca fins la faringe. La deglució del lactant

zada i adaptar la dieta en volums i visco-

retards evolutius, retard mental, paràlisi ce-

es anterior. Aquesta deglució anterior, mol-

sitats. És important reduir al màxim els ali-

rebral, en traumatismes crani-encefàlics,

tes vegades es manté en etapes poste-

ments que poden comportar dificultats o

accidents vasculars cerebrals, Alzheimer, i

riors. Recordem que la deglució anterio-

riscs. Davant d’una afectació crònica cal

altres demències senils, etc.

ritzada que persisteix després dels sis

estabilitzar l’evolució de la funció alimen-

anys es coneguda com deglució atípica.

tària mantenint les recomanacions bàsi-

És important conèixer el seu diagnòstic

ques per una nutrició adequada.

per establir el pla terapèutic d’intervenció

La gravetat del trastorn en nens petits de-

que reduirà el risc de deshidratació/desnu-

pèn de l’edat de gestació. La succió –de-

El funcionament de l’equip interdisciplinari

trició, per tant la millora personal i de

glució és funcional a partir de la setmana

L’atenció primària es l’eix articulador del

l’entorn familiar/social. Per a comprendre

32 de gestació. Però la coordinació succió-

pacient amb demència. Habitualment, és

millor el patiment del pacient i família i

deglució-respiració pot plantejar proble-

l’equip d’atenció primària el primer que

ajudar a rescatar recursos per a fer front a

mes pel nen. La forma de succió alterada

detecta els símptomes de la demència

la nova situació, hem d’entendre els dife-

es caracteritza per moviments insuficients

inicial i són els qui el deriven a l’especialis-

rents elements que intervenen en la malal-

dels músculs implicats en la deglució, així

ta. En cas que aparegui alguna malaltia

tia, el funcionament de la família i les eta-

com manca de força.

aguda associada el pacient requereix hos-

pes d’adaptació.

La deglució alterada pot detectar-se per la

pitalització. Depenent del temps de per-

manència en l’hospitalització s’utilitzarà la

Això fa que l’opció del centre residencial

és en molts casos, del tot insuficient. Molts

unitat d’aguts, mitja o llarga estada en

sigui de gran ajuda per les persones

dels problemes que apareixen, sobre tot

què el metge coordina de l’equip.

dependents amb problemes de mobilitat.

en fases inicials, es deuen a que la família

La unitat de nutrició es justifica pels fre-

no sap a què atenir-se. En primer lloc per

qüents casos de desnutrició-deshidratació

El pacient geriàtric

què no se’ls ha explicat com s’altera la

en què es troben els pacients a l’ingrés

El perfil habitual d’un pacient amb demèn-

funció cerebral i quines repercussions

dels centres hospitalaris. Aquestes carèn-

cia sol ser el d’una persona major de 65

tenen en cadascuna de les activitats

cies greus allarguen el temps d’hospita-

anys, amb pluripatologia, amb problemes

diàries.

lització.

associats a la demència, amb risc de caigudes i malnutrició, no autònoma per les

Des de fa uns anys la medicina permet la

La intervenció hospitalària del pacient a

activitats bàsiques i instrumentals de la vi-

supervivència de pacients de totes les

peu de llit sempre es fa a petició del met-

da diària i que viu en el seu domicili atès

edats. L’entorn professional dels pacients

ge de referència. El logopeda pot fer exà-

per un o dos cuidadors que sol ser la

amb deglució de risc i amb alteracions

mens complementaris per la valoració

parella o algun dels fills.

de la eficàcia i/o la seguretat deglutòria,

miofuncional oro-facial, i podrà detectar

es cada vegada més reconegut. Creiem

els signes de risc i recomanar les textu-

En els adults amb malalties degeneratives,

que mereix un espai professional de

res de la dieta disfàgica.

les dificultats es fan més grans atès que el

reflexió i coneixement comú que promo-

Els pacients que pateixen greus trastorns

pacient perd l’autonomia fins arribar a la

gui propostes d’actuació transversal de

d’alimentació, amb l’alta tornen a tenir risc

dependència absoluta del cuidador per

tots els àmbits implicats: social, sanitari i

de desnutrició i de deshidratació a casa se-

subsistir, Es necessari doncs, ajudar-se

educatiu .

va. Hauran de rebre un seguiment des de

dels recursos assistencials, públics i pri-

l’ambulatori.

vats, que existeixen i estan a disposició de

Des del Grup de Treball de Salut, Terapèu-

El seu tractament es farà en règim extern

les famílies.

tica i Qualitat de Vida i del Grup de Peda-

en un centre especialitzat. L’existència

En general, les persones grans poden fer

gogia Social del

d’un metge de referència serà essencial

variacions en el hàbits dietètics, patint

pensem aprofundir fent una col·laboració

per a coordinar aquest tractament i reco-

malnutrició o deshidratació que poden ser

multi-professional per tal de promoure

llir les dades. Depenent del funcionament

una conseqüència, més que una causa del

punts de trobada i de reflexió dels pro-

i dels recursos familiars previs a la ma-

deteriorament cognitiu.

fessionals que s’enfronten a una dificultat

laltia, hi haurà més o menys dificultats
d’adaptació a la nova situació.

Col·legi de Pedagogs

infravalorada per molts i que pot comporLa població de gent gran pateix amb

tar risc vital.

molta freqüència problemes de deglució
Les característiques pròpies de l’entorn

degut a diverses malalties. L’adaptació

tant si és rural com residencial, posa de

més habitual del seu aliment és el triturat.

manifest importants elements diferencia-

Poques vegades mengen seguint una

dors que obliguen a variar i a adaptar les

alimentació adaptada per a gent gran.

condicions i circumstàncies del pacient. El

En la consulta geriàtrica la inquietud dels

primer inconvenient per les persones que

cuidadors per l’alimentació del pacient, és

resideixen fora de les ciutats, en el medi

la preocupació més important després del

rural, és el constituït per les distàncies i

tractament farmacològic. La informació

per la dispersió del model residencial.

que el familiars reben en l’entorn sanitari,

1

Article basat en el “Protocol de Detecció Diagnòstica de la Disfàgia” d’adults i de nens propietat del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Presentat en el 3r. Congrés

Internacional de Logopèdia, el juliol de 2011. Autores del protocol: Marisa Garcia, Judith Ejarque i Bibiana Pastor.
2

Pedagoga Terapeuta i Logopeda especialitzada en disfàgia. Membre del Grup de Treball de Salut, terapèutica i Qualitat de Vida i membre del Grup de Treball de

Pedagogia Social, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
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El pedagog en l’adopció i l’acolliment
Una visió des de la interdisciplinarietat
Cristina Sallés Domènech1

psicòlegs i els treballadors socials; tanma-

Les funcions que pot desenvolupar una
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teix, la nostra entitat, la Fundació Blan-

ICIF en l’àmbit de l’acolliment i l’adopció

querna Assistencial i de Serveis, que treba-

venen definides per la normativa legal i

Reflexió entorn al rol del pedagog en el procés

lla principalment en l’àmbit de l’adopció

són encomanades per l’Institut Català de

d’adopció i acolliment i la interdisciplinarietat

internacional, va integrar des dels seus ini-

l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) a les institu-

com a forma d’entendre el treball en equip.

cis la figura del pedagog, oferint així un

cions col·laboradores, d’acord amb la seva

plantejament interdisciplinari i sistèmic

identitat i especificitat. Aquestes funcions

Introducció.

que permet reflexionar i analitzar amb

podran ser entre d’altres, les següents4 :

Els profunds canvis als que hem anat

profunditat entorn dels aspectes de caire

empenyent la nostra societat han generat

educatiu i formatiu, considerats fonamen-

a)-Formació de les famílies acollidores o

una important reflexió entorn l’objecte

tals per a poder desenvolupar una paren-

adoptives.

d’estudi de la pedagogia. A partir del s. XX

talitat adoptiva responsable.

b)-L’estudi, valoració i preparació de les famílies que hagin sol·licitat un acolliment o

pren força el concepte de pedagogia social, entesa com la ciència fonamentadora y

El pedagog desenvolupa les seves funci-

una adopció.

normativitzadora de l’acció educativa orien-

ons formant part de l’equip interdiscipli-

c)-El seguiment postadoptiu del menor

tada específicament a l’educació social i al

nari, tant durant el període preadoptiu,

d’acord amb les directrius de l’òrgan com-

benestar social integral de persones, grups o

com en el postadoptiu. Per poder conèi-

petent.

comunitats en qualsevol context i al llarg de

xer i aprofundir en aquest perfil professio-

d)-Altres funcions que puguin ser encoma-

tota la seva vida i circumstàncies2. Aquesta

nal, hem agrupat la seva tasca en quatre

nades per conveni, d’acord amb l’objecte i

reconceptualització i la necessitat d’adap-

grans àrees que explicarem amb més

en el marc de la normativa vigent.

tar-se als constants canvis socials han

deteniment posteriorment:

e)-I específicament de l’acolliment hi hauria la recerca de famílies acollidores i l’aco-

impulsat l’adaptació dels diferents perfils
professionals a les noves i emergents

-El pedagog en les Institucions Col·labora-

blament dels infants en la família acollido-

demanades del mercat laboral.

dores d’Integració Familiar (ICIF).

ra mitjançant l’equip especialitzat.

-El pedagog en la intervenció postadoptiva amb els infants i les famílies adopti-

La figura del pedagog és present en totes

pedagogs, partint de la seva formació i

ves.

i cadascuna d’aquestes funcions i la seva

expertesa en el camp de l’educació i en el

-El pedagog en la formació i assessora-

presència en els equips interdisciplinaris,

de la intervenció social, desenvolupar les

ment a professionals que treballen amb

permet:

seves funcions en àmbits inicialment poc

infants adoptats.

-Aportar especificitat i expertesa en l’àm-

definits on la seva figura no es contempla-

-El pedagog en el camp de la recerca.

bit d’actuació de cada professional.

La

pedagogia

social

ha

permès

als

-Revisar i supervisar la formació que es

va, com el de l’adopció i l’acolliment.
A continuació presentarem amb més dete-

porta a terme, tenint en compte els contin-

En els darrers 15 anys, l’adopció ha passat

niment cadascuna d’aquestes àrees fent

guts, la metodologia, els recursos em-

a ocupar un lloc important en el nostre

referència principalment a l’àmbit de

prats,...

context social, polític i educatiu, a causa

l’adopció internacional, donada l’especifi-

de l’important increment d’adopcions in-

citat del treball que portem a terme.

ternacionals que s’han realitzat des del
nostre país. Amb aquest augment varen

El pedagog en les Institucions Col·laborado-

també incrementar-se els equips dedicats

res d’Integració Familiar (ICIF).

a la formació i valoració de les famílies i

“Les ICIF’s són entitats sense ànim de lu-

també els professionals experts que ofe-

cre, legalment constituïdes que, tenen

rien suport i assessorament a d’altres

com a finalitat la protecció de menors i es-

professionals (mestres, psicòlegs, pedia-

tan acreditades3 per a desenvolupar les

tres…) que treballaven amb infants adop-

funcions de mediació que els atribueix la

tats.

llei per a integrar els infants en una família”. Aquestes funcions de mediació i inte-

Fins al moment, els professionals recone-

gració fan referència a les mesures d’aco-

guts per l’administració autonòmica per a

lliment familiar en les seves modalitats de

desenvolupar aquestes tasques eren els

simple i preadoptiu i en l’adopció.

-Màxima objectivitat i rigor en l’estudi i va-

la de participar en igual mesura que el psi-

espai d’entrevista definit en contingut i

loració de les famílies, aportant la visió de

còleg i el treballador social en el projecte

forma i l’anomenem l’entrevista educativa,

tres disciplines diferents: la pedagogia, la

formatiu, incidint de forma més directa en

la qual té una doble finalitat. D’una ban-

psicologia i el treball social.

aquells aspectes concrets i específics de la

da, cal obtenir la informació necessària

-Aprofundir en aspectes de caire socioedu-

pròpia disciplina, com la funció educativa

que ens permeti valorar –conjuntament

catiu amb les famílies.

de la família, l’adquisició o promoció de

amb la resta de l’equip– el projecte adop-

competències parentals, les característi-

tiu de la família. Els objectius generals

a) Formació de les famílies adoptives.

ques dels infants adoptats i la importància

d’aquesta entrevista són explorar les apti-

Aquest espai de formació consisteix en

d’oferir respostes adequades a les seves

tuds educatives dels futurs pares adop-

proporcionar als sol·licitants la informació

necessitats.

tius, valorar les competències parentals
adquirides i els recursos que tenen per ad-

i elements de reflexió necessaris per entendre les característiques dels infants sus-

Darrerament, i donat que els temps d’es-

quirir-ne de noves o adaptar-se a la nova

ceptibles d’adopció i també per empatit-

pera en adopció internacional, s’han allar-

situació.

zar amb tot el que implica ser família a-

gat de forma considerable, l’Institut Català

Les

doptiva i ajudar-los a reflexionar sobre els

de l’Acolliment i l’Adopció ha encomanat

d’altres5:

aspectes emocionals, relacionals i educa-

a les ICIF’s la funció de realitzar els ano-

-Els estils educatius adquirits que poden

tius que comporta la parentalitat adoptiva.

menats “grups d’espera” que són sessions

influir positiva o negativament en la futu-

Les sessions es duen a terme en format

de formació/acompanyament que es por-

ra paternitat.

grupal, amb un nombre reduït de 8 a 10

ten a terme en el període en què la famí-

-Coneixement de les característiques dels

unitats familiars.

lia està a l’espera de l’assignació d’un in-

infants adoptats i capacitat per concretar

fant. Aquests grups tenen per finalitat po-

les necessitats educatives dels infants.

Els temes que s’han de tractar al llarg de

der acompanyar a les famílies, alhora que

-Expectatives vers la parentalitat i vers el

la formació són:

es treballen temes relacionats amb les se-

fill i capacitat per adaptar aquestes expec-

-Les característiques dels infants desempa-

ves emocions i necessitats durant l’espera

tatives a la realitat.

rats en situació d’adoptabilitat en països

i s’aprofundeix en altres aspectes ja treba-

-Habilitats per adaptar-se a les noves cir-

estrangers;

llats en la formació inicial que hem expli-

cumstàncies educatives que provocarà

-La integració dels infants en les famílies i

cat al inici d’aquest apartat.

l’adopció i capacitat d’anticipar possibles

possibles dificultats.

àrees

que

s’exploren

són

entre

dificultats.

-Etapes evolutives del menor adoptat i

b) L’estudi, valoració i preparació de les famí-

-Capacitat de demanar ajuda i resoldre

principals característiques de cada etapa.

lies que hagin sol·licitat una adopció.

problemes.

-La responsabilitat parental i el que se’n

L’adopció es porta a terme a través d’un

-Conèixer l’entorn social de la família

deriva a efectes legals, relacionals, afec-

procediment administratiu que establei-

adoptiva i la capacitat dels pares per afa-

tius, educatius,...

xen les autoritats competents en matèria

vorir relacions educatives.

-Les motivacions per exercir de pares

de protecció a la infància. En tot procés

adoptius.

d’adopció cal garantir, tal i com regula el

D’altra banda, l’entrevista educativa que

Conveni de la Haia (1993), d’una banda

es realitza en les etapes finals de la valo-

Aquesta formació es dissenya i es porta a

que el infant susceptible de ser adoptat

ració, acompleix també una funció d’asse-

terme seguint els principis de la formació

ha estat desemparat legalment i d’altra

ssorament. En els casos en que l’equip ha

d’adults:

banda que la família adoptiva hagi obtin-

valorat la viabilitat del projecte adoptiu

-El reconeixement de l’experiència perso-

gut el certificat d’idoneïtat a través d’algu-

s’introdueixen elements de reflexió direc-

nal de l’adult com a font de coneixement i

na de les ICIF’s reglamentades per fer-ho.

tament relacionats amb el projecte educa-

recursos.

Quan una família s’ofereix per a l’adopció

tiu familiar i es reprenen algunes qües-

-Promoure l’aprenentatge significatiu i en-

d’un infant, l’entitat (ICIF) encarregada de

tions que s’havien treballat durant la for-

tendre la motivació com a element afavo-

fer la valoració, ha d’avaluar, a través

mació, generant sempre un clima de dià-

ridor d’aquest aprenentatge.

d’entrevistes, la capacitat d’aquesta famí-

leg entorn del fet adoptiu. Les famílies es

-Importància de poder transferir els co-

lia per fer-se càrrec del infant i garantir el

mostren més relaxades i per tant estan

neixements adquirits a altres situacions i/o

seu benestar físic, emocional i social. Per

més receptives a les orientacions i indica-

contextos.

poder fer aquesta valoració amb la

cions dels professionals, convertint així,

-Utilització de las metodologies actives,

màxima rigorositat i objectivitat es realitza

l’espai d’entrevista en un espai formatiu.

participatives i dialògiques que faciliten

un procés d’entrevistes on cada professio-

les interaccions i intercanvis entre els for-

nal explora la seva àrea d’expertesa amb

Al finalitzar l’estudi del projecte adoptiu

madors i les famílies adoptives.

més profunditat.

de la família, l’equip de professionals ha
d’elaborar l’informe psicosocial on es re-

La funció que desenvolupa el pedagog és

En la nostra entitat, el pedagog té el seu

flexa la proposta de idoneïtat o no ido-

neïtat de la família per a l’adopció d’un

riència espeíifica en el camp de l’adopció

fínters; dificultats amb el dormir i/o amb

menor. Aquest informe inclou, en un dels

que els permeti dur a terme una valoració

el menjar?; grau d’autonomia adquirit o

apartats, un recull dels aspectes valorats a

adequada i una bona pràctica professio-

que ha perdut ?

l’entrevista educativa, és a dir, la capacitat

nal. A la nostra entitat, el seguiment i

-Aspectes relacionals i afectius. Valoració de

educativa dels pares per fer-se càrrec d’un

l’informe que se’n deriva és realitzat indis-

la vinculació afectiva entre els membres

infant adoptat.

tintament pel pedagog, el psicòleg, o el

de la família; Característiques de personali-

treballador social, tot i que en els casos en

tat del nen i evolució socio-afectiva.

c) El seguiment sol·licitat per l’organisme

que es preveuen dificultats en determina-

-Capacitat dels pares per satisfer les nece-

competent del país d’origen del menor.

des àrees es pot considerar idoni que el

ssitats del menor. Satisfacció de les nece-

La majoria de països d’origen dels infants

seguiment sigui realitzat per un o altre

ssitats del menor. Expectatives reals vers

adoptats internacionalment regulen a tra-

professional, segons el seu àmbit d’exper-

les necessitats dels menor; Procés d’adap-

vés de la seva legislació interna els segui-

tesa. Cal destacar, que és important domi-

tació que han seguit; Donen resposta a

ments postadoptiu dels menors. És també

nar les tècniques d’entrevista i d’observa-

les necessitats afectives, educatives, mèdi-

el país d’origen el que indica quins contin-

ció per a poder realitzar una bona valora-

ques del menor?.

guts ha d’incloure l’informe, la freqüència

ció i detectar possibles dificultats.

-Coneixement dels seus orígens. Tractament
del fet adoptiu i dels orígens en el sí de la

amb la que s’han de remetre al país i la
durada en el temps. Els informes han de

Les àrees que s’han d’explorar en els

família. Parlen del tema obertament i amb

ser realitzats per les entitats acreditades

seguiments postadoptius, són.

naturalitat? Quins aspectes treballen amb

per l’ICAA i les famílies s’han de compro-

-Dinàmica sociofamiliar/Factors familiars i

el fill: adopció, diferència ètnica, família

metre a realitzar-los dins els terminis esta-

ambientals. Fa referència al funcionament

biològica?...

blerts i durant el període de temps que in-

de la família: Qui té una dedicació princi-

-Valoració/Avaluació de l’èxit de l’adopció.

diqui el país d’origen del menor.

pal cap al fill?; Com s’han organitzat des

Resum de l’adaptació i/o integració de l’in-

de l’arribada?; Amb quins suports comp-

fant en el nucli familiar i capacitat d’adap-

ten?;

tació de la família a la nova situació.

Els objectius del seguiment són:
-valorar el procés d’adaptació i integració
del menor a la família, a l’escola si s’es-

El seguiment, a banda de la seva obligato-

cau, i al nou entorn.

rietat, compleix una funció d’assessora-

-valorar la capacitat de la família per

ment i orientació i s’ha de poder oferir a

adaptar-se a la nova situació

les famílies dins el context de l’entrevista

-explorar i descriure l’evolució del infant

l’espai on poder expressar dubtes, angoi-

en totes les àrees de desenvolupament

xes, sentiments respecte el seu rol, respec-

-derivar l’infant a un servei especialitzat

te l’adopció,... En aquest sentit, el pedagog

(mèdic, fisioterapèutic..) en cas de que es

o professional que dur a terme el segui-

consideri necessari.

ment ha de ser conscient de les necessitats dels pares i de què la funció d’orien-

Els instruments que s’utilitzen per a la

-Salut. Explicació de l’estat de salut del

tació els ha de permetre desenvolupar de

realització del seguiment i que ens perme-

nen i de la seva evolució des de l’arriba-

forma més adequada el seu rol patern o

ten recollir la informació que s’ha de re-

da; Pes i talla i estat de vacunació; Els pa-

matern.

flectir en l’informe de seguiment són:

res li proporcionen l’atenció mèdica que

-Entrevista amb els pares i el menor

necessita?.

El treball en equip, és també fonamental

adoptat.

-Psicomotricitat. Evolució des de l’arribada.

en el seguiment postadoptiu, ja que tot i

-L’observació durant l’entrevista per valo-

En quin moment evolutiu està a nivell mo-

que el seguiment és realitzat només per

rar aspectes més qualitatius de vinculació,

triu?;Tipus de joc, què li agrada?; Practica

un dels professionals, aquest compta amb

elements relacionals, ...

algun esport?...

el suport de la resta de persones de

-Els informes que poden aportar altres

-Escolarització. Moment en què va ser esco-

l’equip i també amb les seves aportacions

institucions i/o professionals i que perme-

laritzat; Període d’adaptació; Dificultats a

i coneixements per poder prediagnosticar

ten aprofundir

l’escola; Jornada habitual; Forma de rela-

possibles dificultats d’àrees que no són

En el cas de la nostra entitat (FBAS), sem-

cionar-se...

específiques del seu àmbit professional.

pre se sol·licita a la família un informe mè-

-Llenguatge. Adquisició del llenguatge des

dic i un informe de l’escola en el cas de

de l’arribada i evolució segons l’edat;

El pedagog en la intervenció postadoptiva.

que l’infant estigui escolaritzat.

Llengua vehicular parlada a casa, a l’esco-

Les famílies adoptives i els infants.

la; Conserva l’idioma d’origen? Per què?.

Des de la pedagogia social, la família té

Els tècnics que realitzen aquests segui-

-Hàbits i autonomia. Adquisició d’hàbits i

un paper clau en el desenvolupament

ments han de tenir una formació i expe-

nivell d’autonomia de l’infant; Control d’es-

dels infants, ja que és el context des del

en determinats aspectes.

que aprenen a socialitzar-se i a partir del

Rodrigo, Máiquez, Martín i Byrne (2008)6,

tre resoldre les dificultats pròpies de la vi-

qual aprenen a entendre i interpretar el

el conjunt de capacitats que permeten als

da quotidiana i de criança i que la funció

món.

pares afrontar de forma flexible i adaptati-

del pedagog/a és ajudar a la família a po-

La família adoptiva té les mateixes respon-

va la tasca vital de ser pares, d’acord amb

sar en funcionament els seus propis recur-

sabilitats que qualsevol altre família i ha

les necessitats evolutives i educatives dels

sos, convertint-los així en els protagonis-

de complir amb les funcions de cuidar,

fills i filles i amb els estàndards conside-

tes del canvi.

criar, educat, protegir,... als infants per tal

rats com a acceptables per la societat, i

de garantir el seu benestar i el seu òptim

aprofitant totes les oportunitats i recolza-

Intervenció amb els infants

desenvolupament. Tanmateix, hi ha ele-

ments que els ofereixen els sistemes d’in-

Pel que fa als infants es pot dur a terme

ments característics que els diferencien

fluència de la família per a desplegar

un treball preventiu individual o grupal on

d’altres formes de filiació, ja que sovint els

aquestes capacitats.

es treballen aspectes relacionats amb

infants provenen d’entorns on els ha man-

l’adopció. En determinats moments del de-

cat la protecció, l’afecte, l’estimulació i

Promoure aquestes competències ha de

senvolupament infantil els nens adoptats

l’educació necessàries per poder desenvo-

ser, des del camp de la pedagogia, la prio-

comencen a entendre i viure l’adopció

lupar-se de manera sana i adequada. Així

ritat en qualsevol intervenció familiar i so-

d’una manera diferent a la que ho havien

doncs, l’adopció i també l’acolliment por-

cial destinada a assegurar el benestar in-

fet fins aquell moment. És aleshores quan

ten implícites dificultats que altres famí-

fantil. Aquest treball s’assoleix a través de

els pares es preocupen per saber si el seu

lies no han d’afrontar i aquest grau d’exi-

sessions d’orientació i assessorament indi-

fill està integrant correctament la informa-

gència és el que fa que sovint necessitin

vidualitzada o bé en sessions grupals que

ció que ells mateixos li proporcionen. En

suport i recolzament per fer front als rep-

anomenem “grups de suport per a pares”,

aquests casos, el pedagog realitza un tre-

tes que implica la maternitat adoptiva i/o

on es treballa una temàtica d’interès co-

ball plantejat des d’una perspectiva i

per ajudar a l’infant en aspectes concrets

mú. En el camp de l’adopció els principals

metodologia educativa, no terapèutica,

del seu desenvolupament.

temes i preocupacions són: com tractar el

que aporta informació i alhora permet va-

tema dels orígens del fill i com revelar-li

lorar aquest aspecte a través del dibuix,

Les creixents demandes de suport van ge-

la seva condició d’adoptat; quin és el mi-

del joc o d’altres activitats pensades amb

nerar la creació de serveis especialitzats

llor moment per escolaritzar-lo, aspectes

aquesta finalitat.

en el camp de l’adopció. En aquests ser-

relacionats amb com i quan posar límits,

veis la figura del pedagog és fonamental

l’adolescència... Així doncs, l’orientació fa-

Seguint amb els infants, trobem un altre

com a membre de l’equip ja que les seves

miliar pretén facilitar als pares, l’adquisició

filó important d’intervenció quan ja s’han

funcions són principalment de formació,

d’estratègies personals, emocionals i edu-

presentat, i fins i tot potser diagnosticat

orientació i assessorament, deixant les in-

catives que els permetin generar una dinà-

certes dificultats d’aprenentatge. Cada ve-

tervencions amb finalitats terapèutiques

mica familiar positiva i donar resposta a

gada hi ha més estudis que demostren

en mans de professionals de la psicologia.

les seves necessitats.

que els infants adoptats presenten més dificultats en els aprenentatges que els no

Així doncs, les intervencions que es porten

En el treball amb les famílies, la interven-

adoptats, degut a les carències estimulati-

a terme durant aquest període dins la in-

ció del pedagog és fonamental, ja que

ves que els menors han viscut durant els

terdisciplinarietat de l’equip, es podrien di-

aporta un enfocament didàctic que per-

seus primers anys de vida i cal poder bus-

ferenciar en dos grans grups: les adreça-

met als pares anar reflexionant sobre el

car els recursos per ajudar a l’infant.

des a les famílies i les adreçades als in-

seu propi model i anar desenvolupant, ad-

fants.

quirint o modificant les competències i co-

En aquests casos la funció del pedagog

neixements necessaris per poder tenir res-

és:

Intervenció amb les famílies

postes adequades. Aquest treball es porta

-Diagnosticar dificultats d’aprenentatge.

En la intervenció amb les famílies el peda-

a terme, entenent que la família compta

-Realitzar reeducacions que permetin mi-

gog desenvolupa aquelles accions d’acom-

amb les potencialitats que l’han de perme-

llorar aquell aspecte i dotar a l’infant de

panyament, d’orientació i assessorament
sobre determinats aspectes relacionats
amb la criança del fill o amb el fet adoptiu.
Com ja hem dit, l’especificitat de la filiació
adoptiva requereix el desplegament de
competències

parentals

que

generin

dinàmiques familiars adequades. Entenem per competències parentals, seguint

recursos i estratègies per compensar les

fan referència a conèixer i aprofundir en

ció per a generar coneixement sobre els di-

seves dificultats.

les característiques dels infants adoptats i

ferents àmbits en els que desenvolupem

-Realitzar un treball de coordinació impor-

les seves famílies, les seves necessitats i el

les nostres funcions. En aquests sentit, la

tant amb l’escola per tal de garantir la co-

seu desenvolupament.

recerca en el camp de l’adopció ha estat
durant molt anys i de forma gairebé exclu-

herència i continuïtat de la intervenció que
s’està portant a terme.

En el camp educatiu escolar, s’han incre-

siva en mans de la psicologia i la medicina.

mentat les demandes d’assessorament a
Per tal de poder desenvolupar aquestes

mestres. En aquest tipus d’assessorament

Ha estat en els darrers anys que han co-

funcions cal que el pedagog domini les

les principals demandes són:

mençat a aparèixer recerques en el camp

eines i instruments per avaluar i diagnosti-

-Orientacions sobre el procés d’adaptació i

de la pedagogia. La temàtica d’aquestes re-

car les principals dificultats d’aprenentatge

integració escolar.

cerques fan referència a l’infant adoptat

com pot ser: dislèxia, discalculia, TDAH... i

-Com treballar el fet adoptiu i la família

en l’entorn escolar, la millora dels pro-

també que domini les estratègies psicope-

adoptiva a l’aula.

cessos de formació de les famílies, l’asses-

dagògiques de reeducació.

-Eines i recursos per treballar a l’aula amb

sorament a professionals, etc.

infants adoptats que presenten dificultats.
El pedagog en la formació i assessorament a

-Com potenciar i/o millorar la relació famí-

Cal seguir potenciant la recerca en aquest

professionals que treballen amb infants

lia-escola.

àmbit ja que només així aconseguirem do-

adoptats.

-Suport i orientació en casos concrets.

nar a la pedagogia el lloc i la importància
que es mereix en el camp de l’adopció i

Una altra de les funcions que desenvolu-

l’acolliment.

pa el pedagog en el camp de l’adopció o

Hem de tenir present que hi ha dos con-

l’acolliment és la funció de formar i

textos fonamentals per al desenvolupa-

assessorar a professionals de diferents àm-

ment dels infants: la família i l’escola, i és

Conclusions.

bits que treballin amb infants acollits o

necessari que els professionals que atenen

A tall de conclusió volem deixar palès que

adoptats.

aquests infants tinguin la formació ne-

el valor afegit que comporta la incorpora-

cessària per entendre les seves dificultats, i

ció del pedagog en un equip interdiscipli-

Les demandes de formació en aquest

nogensmenys important és que entre els

nari com el de la nostra entitat i la seva

camp han crescut de forma considerable

especialistes que treballem en l’àmbit de

triangulació amb els altres professionals,

en els darrers anys, pricipalment entre els

l’adopció i els que atenen aquests infants

es tradueix en un model de treball des del

professionals de l’educació, tot i que

en altres àmbits (educació, lleure, salut...)

qual es generen, al llarg de tot el procés

aquesta necessitat també s’ha fet extensi-

hagi un bona entesa i comunicació i es po-

d’intervenció amb les famílies, ja sigui

va a altres col·lectius com metges, treballa-

tencií el treball en xarxa entre tots els

abans o després de portar a terme l’adop-

dors socials, etc.

agents socials, educatius i sanitaris que in-

ció, espais d’aprenentatge i diàleg, meto-

tervenen en una mateixa realitat.

dologies que permeten el reconeixement
de limitacions i recursos, i la dotació d’es-

La formació a professionals es porta a
terme en diferents formats, adaptant els

El pedagog en el camp de la recerca.

tratègies i capacitats per a l’adopció i cri-

continguts, la durada i la temporalitat de

Considerem fonamental dedicar el darrer

ança d’un infant adoptat.

la formació a les necessitats del col·lectiu a

punt d’aquest article a parlar de la impor-

qui va adreçada. Els temes que es tracten

tant tasca dels pedagogs en la investiga-
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eDUCACIÓ i xARXA

Aclarint qüestions sobre
les altes capacitats intel·lectuals
Milagros Valera Sanz1
Pedagoga
col·legiada 525

Sempre que es parla de nens d’altes capacitats intel·lectuals (AC) en el nostre
país, es diu que hi han aproximadament
entre un 2 i un 3% de la població, però els
professionals que estem treballant amb
aquests nens i nenes, ens preguntem d’on
surten aquestes dades si mai s’ha fet cap
estudi per saber de quin tant per cent estem parlant.
Malgrat que no s’han fet estudis sobre les
persones amb AC, per la experiència que
tenim els professionals que treballem
amb elles i també comparant amb dades
d’estudis realitzats (sense anar més lluny
la Comunitat de Canàries), podríem dir
que aproximadament hi han entre un 12 i
un 15% de persones amb altes capacitats
(que inclou un ampli ventall de talents i
superdotats).
Una altra pregunta que acostuma a aparèixer és si aquests nens i nenes passen
per les mateixes fases evolutives de desenvolupament físic, emocional i cognitiu
que la resta dels seus companys.
La resposta es clara, les persones que
tenen altes capacitats intel·lectuals no es
diferencien ni física, ni emocionalment ni
cognitivament de les altres, sempre que
parlem de que passen pels mateixos processos que la resta dels humans, però la
diferència fonamental és que ho fan
abans i de forma qualitativament diferent.
Falsos mites sobre les altes capacitats
Es relacionen aquí alguns dels mites que
apareixen al voltant d’aquests nens i nenes tant a la societat com a l’escola, creences errònies que els perjudiquen i donen
una imatge allunyada de com són en
realitat.
L’alumnat superdotat sempre treu notes
excel·lents i si suspèn alguna assignatura és que
no són superdotats.
A vegades la dinàmica escolar els provoca
desmotivació, manca d’interès i avorriment que, en alguns casos, porta a que
desenvolupin un baix rendiment i fins hi
tot al fracàs escolar.
Són bons intel·lectualment, però física-ment són
dèbils i malaltissos, i també són rebutjats pels
seus companys.
No hi ha cap estudi que indiqui aquesta
suposada feblesa física. L’experiència i observació sobre aquests nens i nenes indiquen que gaudeixen de bona salut o, com

a mínim, igual que la de la resta dels seus
companys.
Quant a la qüestió social solen ser acceptats i respectats pels seus iguals i normalment no tenen excessius problemes de relació i, si apareixen, generalment són deguts a les dificultats per admetre les diferències i per no tractar el tema de les A. C.
de manera normalitzada a les aules.
Són tant intel·ligents que no necessiten ajuda del
professor/a.
Aquests alumnes disposen d’un gran potencial, interès i capacitat però no ho saben tot, només tenen, com ja s’ha dit
abans, capacitat per aprendre amb més rapidesa i de forma qualitativament diferent
a la resta de companys. El paper del mestre ha de ser el de guia que els orienta,
proporciona eines i aplica metodologies
adequades per satisfer la seva curiositat i
interès.
A l’escola solen ser problemàtics i menyspreen als
seus companys.
Normalment són ben considerats pels
seus iguals i fins i tot poden arribar a ser
líders com és el cas dels alumnes amb talent social. En general, tot dependrà de la
seva personalitat, de les eines de les quals
disposin per relacionar-se, de les característiques de la seva alta capacitat i de què
siguin reconeguts i acceptats com el que
són, ja que a vegades solen ser els propis
companys els que no accepten la difèrencia i els veuen estranys. Si es dóna el cas
que presenten dificultats d’adaptació, generalment el que volen és aïllar-se o passar desapercebuts.
Que passa amb aquests nens i nenes a les
aules?
Normalment els nens i nenes d’altes capacitats no es detecten a les escoles. Això no
vol dir que hi hagi algun/a mestre que no
ho pugui fer. En canvi, si que es detecten
moltes vegades com nens/es que presenten problemes, ja siguin d’hiperactivitat,
com de fracàs escolar i també se’ls veu
com alumnes que desenvolupen conductes problemàtiques.
Per tant, aquests nens no solen rebre atenció educativa adequada a les seves característiques. D’una banda, els professors tenen dificultats per detectar i observar característiques en els nens amb altes capacitats i d’altra, les institucions pertinents
no han elaborat un marc educatiu estructurat per atendre’ls, com legalment està
contemplat i èticament seria desitjable.
En defensa de mestres i professorat cal dir

1 Vocal d’educació i diversitat del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

que, durant la seva formació no es contempla l’estudi de les altes capacitats
intel·lectuals, no han tingut cap tipus d’instrucció formal en aquest àmbit. Naturalment, quan no es coneix o domina alguna
cosa, apareix la por i inseguretat davant
del que s’ha de fer, del que és necessari i
correcte.
També un excessiu zel en la homogeneïtzació de l’ensenyament i una mala interpretació de la igualtat educativa condueix
a ignorar aquests alumnes.
Pel que fa a la detecció i diagnòstic dels
nens/es d’altes capacitats, sorgeix la pregunta de si influeix la capacitat econòmica de les famílies. Malgrat no hauria de
ser així, en aquests moments degut a què
l’escola no és capaç d'assumir aquesta tasca, les famílies que econòmicament s’ho
poden permetre, porten als seus fills a
centres privats fora de l’escola per tal de
realitzar un diagnòstic d’altes capacitats.
Per tant veiem que, en aquest sentit, la
capacitat econòmica de les famílies
influeix en la detecció de les possibles
altes capacitats dels seus fills.
No es tracta només d’un problema de l’escola pública. Els nens i nenes escolaritzats
a centre privats i concertats passen les mateixes dificultats perquè, en la majoria
dels casos, els professors d’aquestes escoles tampoc estan formats en la detecció i
intervenció de les altes capacitats.
És per tant un problema general de formació dels professionals de l’educació al que
s’ha de donar resposta tant des de l’administració com des de les universitats.
Els professionals que treballem amb aquests nens i nenes, que vivim les seves
dificultats per desenvolupar òptimament
les seves capacitats intel·lectuals i personals, creiem que ha d’haver un canvi a nivell general a l’educació, que porti a atendre totes les individualitats que hi ha a les
aules, a què es potenciï l’aplicació de metodologies diferents, a fomentar la creativitat i l’interès, a revisar currículums apropant-los a la realitat dels nens i de la
societat.
En definitiva, cal un canvi en profunditat
que proporcioni la qualitat i el nivell
d’excel·lència que en aquests moments
necessita l’ensenyament, que necessita la
societat.

La psicopedagogia d’en
LLUÍS FOLCH I TORRRES
Andreu Folch i Soler1
Doctor en Medicina i Cirurgia

dirigint la Junta de Museus de Catalunya
amb la Generalitat republicana.

Folch venia del món de les lletres i va acabar
essent un referent de la psicopedagogia catalana, i

Lluís era una autèntica esponja que apre-

europea

ciava tot el que l’envoltava i que va arribar
al nivell d’excel·lència sense poder estudiar

Trets biogràfics

a la Universitat. Semblava que la inclinació

Lluís Folch i Torres era un home que venia

del jove Lluís era cap les Belles Arts en les

del món de les lletres, del periodisme i de

vessants crítiques-periodístiques i l'ense-

les Belles Arts i va acabar essent un refe-

nyança. Com diem, només el germà gran

rent de la psicopedagogia catalana i per ex-

tingué estudis universitaris. En Lluís es for-

tensió espanyola i europea. Si bé el concep-

mà primer en uns cursos als escolapis de

gonista de la Barcelona social i política de

te de la nova ciència psicopedagògica es

la Ronda de Sant Antoni i després a la no-

l’època. En 1904 es presenta a Corts la Pri-

deu als escrits i estudis del Dr. Emili Mira,

va Escola d'Arts i Oficis, coneguda popu-

mera Llei de Protecció a la Infància. La Llei

no es menys cert que la seva aplicació

larment per Llotja. Tingué la companyia

preveia la constitució de Juntes Provincials

pràctica es deu sobretot a Lluís Folch i

d’artistes del caliu de Frederic Marés i del

de Protecció a la Infància presidides pels

Torres.

pintor Labarta. En 1901 ja el trobem com a

Governadors Civils. Calien una sèrie d'ins-

professor de l'Escola. Poc abans, en 1894,

titucions reeducatives que no tenien i un

D’on surt el jove Folch fins arribar a domi-

amb 16 anys, entra de redactor a La veu de

personal per formar. Albó era un dels insti-

nar les noves aportacions que arribaven

Catalunya. Era un setmanari més literari

gadors de l'esmentada llei.

d’arreu d’Europa i dels Estats –Units?.

que polític fundat per Narcís Verdaguer i

El pare d’en Lluis, Lluís Folch i Brossa (1849-

dirigit per Prat de la Riba i amb Raimon

A Barcelona, a més, el governador civil era

1901), casat amb Lluïsa Torres i Llinàs

Casellas com a redactor en cap.

el Sr. Àngel Ossorio i Gallardo, excel·lent advocat i millor persona que ajudà a tirar en-

(1851-1942), era ebenista afiliat al gremi
de fusters i va treballar a l’escola de pin-

En 1907 un grup de diaris catalans liderats

davant amb la iniciativa d’Albó. Creada la

tors. Tenia un obrador a Gràcia i la botiga

per Prat de la Riba crea una nova agència

nova Junta, de la que Albó serà secretari i

al carrer de Santa Anna cantonada al Por-

publicitària la “Agencia Telegráfica” a Ma-

vocal de la secció Mendicitat i Vagància, cal

tal de l'Angel, actuals Corte Inglés/Can Jor-

drid per rebre les notícies de manera direc-

crear un Departament d'Observació i un di-

ba. Ell mateix vivia al 21 del carrer Santa

ta. També hi eren “La Publicidad”,”La Tribu-

rector que tiri del projecte. Calen ganes,

Anna. Al local del carrer Santa Ana hi feia

na”, El Diluvio”, “Las Noticias” i “El Poble

il·lusió i coneixements. Albó hi posa tota la

exposicions de pintors tots els diumenges.

Català”. Prat proposa que Lluís Folch sigui

confiança a en Lluís Folch i Torres. De mo-

Allí feu coneixences de pintors com Cla-

l’envia’t a Madrid.

ment el Departament d'Observació s’obre
en un local de l’Asil de Parc. (Actual dipòsit

rassó, Carbonell i Martí Alsina entre d’altres.
Freqüentava tertúlies intel·lectuals que des-

Serà a Madrid on descobreix “el golfillo”,

d’aigües i biblioteca de la Pompeu Fabra).

prés comentava a casa. Portava als seus

els nens abandonats al carrer, coneguts a

Comptaven amb la “Casa de Família” de

fills als jocs florals i a l’Ateneu Barcelonès.

Catalunya com a “trinxeraires” (per la trin-

mossèn Pedragosa i adquireixen una ma-

Tenia també relacions polítiques amb els

xera). Es allà on escriu alguns articles sobre

sia, el “Manso Guardia” a Palau-Solità i Ple-

iniciadors de la Lliga Regionalista, cosa que

el tema. Serà al tornar a Barcelona, com a

gamans com a “Granja Escola”. Cal habilitar

facilità coneixences com las de Francesc

redactor del “Diario de Barcelona” que es-

un nou edifici adient i la formació precisa

Cambó, Prat de la Riba o dels redactors de

criu un article sobre el Liceu i ell centra l’ar-

pel seu director i resta de personal.

“La Veu de Catalunya”.

ticle en “l’espectacle de la pobresa infantil”.

Els Folch i Torres van ser sis germans:

Aquest article arriba a coneixement d’un

La Formació

pròcer català: Ramon Albó i Martí.

Folch posarà a prova les seves aptituds observadores apreses del món de la pintura i

Manuel el gran, advocat i bon escriptor, va
guanyar el títol de Gay Saber per guanyar

La nova Junta de Protecció a la Infància

la literatura i l’aptitud pedagògica apresa a

els tres premis dels jocs florals. En Lluís fou

Som al 1910. Albó era company i amic de

Llotja. Comença ha fer d’esponja dema-

el segon, el 13 de maig del 1878. El seguia

Prat de la Riba. Albó contacta amb aquest

nant formació a qui pot donar-la. Som al

en Josep Maria, el famós escriptor, la

periodista artístic i social que demostra una

1912, Folch es casa amb Isabel Camarasa

Mercè, l’Ignasi, també home de teatre i de

sensibilitat tan especial cap els nens desval-

Serra, amb qui tindrà nou fills, el més gran

lletres i per últim en Joaquim, que acabarà

guts. Advocat d'ofici Albó ja era un prota-

en Lluís era el meu pare.

solar al poble Nou per crear la institució
central, El Grup Benèfic.
El Grup Benèfic
En una instància redactada per Albó i Puig
i Alfonso, signada pel Governador Civil Manuel Portela Valladares, se sol·licita l’esmentat solar entre els carrers Wad Ras, Castillejos, Enna i Igualdad. (Ara Trueta, Pamplona, Alava i Ramon Turró). L’Ajuntament
Lluís acut a un dels millors mestres de la

Cal dir que l'aplicació educativa catalana

cedeix el terreny. Albó i la Junta contactan

psicologia catalana del moment, el pare

de la nova escola afavorien la publicació

amb un dels arquitectes de més prestigi de

Ferran Ma. Palmés, Jesuïta. Palmés forma-

d'estudis i novetats pedagògiques que la

Barcelona per aixecar els edificis: Enric Sag-

va al futurs mestres dels jesuïtes en la

nova generació de grans educadors aplica-

nier i Vilaveccia. Sagnier seguirà fit a fit les

vessant psicològica. Més tard obrirà al

ven amb delit. Em refereixo és clar les de

demandes de Folch i completen un edifici

Col·legi Màxim de Sarrià un laboratori de

Rosa Sensat, Alexandre Galí, Manel Ainaud,

magnífic, ample, lluminós, ben orientat i or-

psicologia experimental per tal de millorar

Joan Bardina, Pere Verges, Artur Martorell i

ganitzat i amb uns patis prou grans.

la capacitat d’ensenyament. Palmés li trans-

d’altres. Les publicacions com “Minerva”,

L’edifici serà premiat en 1916 com el millor

met la psicologia experimental que aprèn

“Iberia”, “Pro Infantia”, “La Infancia Anor-

edifici construït a Barcelona (els actuals

de la Universitat de Lovaina. El text, que se-

mal”, ”Revista de Educación” i, posterior-

FAD de construcció). Demana la col·labora-

rà de capçalera, és de La Vassière. Folch

ment, “Butlletí de Mestres”, “Vilajoana”, “La

ció dels metges Vilacoro, oftalmòleg per

guardarà una estreta amistat i relació pro-

Paraula”, “Guia de l’aprenent”, “Infantia

tractar els tracomatosos i Peyrí, dermatòleg

fessional al mossèn Palmés.

Nostra” o els “Arxius de Psicologia i Psiquia-

per tractar la tinya i d’altres patologies. Serà

tria infantil”, en algunes de les quals va

poc desprès, amb la inauguració del Tribu-

col·laborar.

nal Tutelar que vindrà el Dr. Claudi Bassols,

Del 1912 al 1914 es l'etapa formativa per

pediatra amb qui col·laborarà la resta de la

excel·lència: Coneixerà els texts de Froebel, Seguin, Descoendres, Lafora, Decroly,

Els llibres i revistes tècniques omplien el

vida fins formar-lo com a psiquiatre infan-

Monchamp... les proves de Binet, Simon, de

seu despatx. Estudia a Claparede i tot el

til, especialitat que tot just ara, 2012, serà

Sanctis, Neumam. Segueix fil par randa les

que es feia al centre J.J. Rousseau a Suïssa,

reconeguda.

publicacions

Psychologique

és un autèntic seguidor de Decroly de

d’on aprèn l’aplicació de les proves. També

Dewey, Gemelli, dels estudis de la “Scuola

Laboratori Psicotècnic

estudia profundament a Montessori. El seu

Serena” de les germanes Agazzi a Itàlia, de

Serà en el Grup Benèfic on crearà aquest

mètode ja s’havia començat a aplicar en

Ellen Key que bateja el segle XX com “el

laboratori aportant els coneixements adqui-

escoles catalanes de forma experimental.

segle del nen” cosa que signa i motiva

rits dels texts i de l'experiència pròpia. For-

Folch trasllada la tècnica al noi delinqüent,

encara més al nostre Lluis Folch.

ma els mestres que precisa. Ventura

de

l’Annèe

Gassol, Conseller de la Generalitat posterior-

abandonat i deficient.
Maria Montessori coneixerà personalment

Altres més preparats que ell coneixien

ment, en parla abastament de la seva expe-

a Lluis Folch en el curs organitzat per la

aquests estudis però no els portaven a la

riència al Grup. Es passen els test de Bin-

Mancomunitat de Catalunya. El 16 de fe-

pràctica. L’atenció al nen era encara mit-

net-Terman, Bourdon, Ebbinghaus Shaw,

brer de 1916 es dona a Barcelona el tercer

javal, amb asils correctors de tipus peniten-

els Laberints de Porteus i l’examen psico-

curs Internacional Montessori, amb 185 ins-

ciari, no eren de cap manera reeducadors.

gràfic de Vermeylen. Còpia del text del Freres de la Charitee de Gant. Els tècnics que

crits al centre excursionista de Barcelona.
Folch actua de Secretari i en guarda uns

La màxima de Folch era que als nens se’ls

visiten el grup es sorprenen que d’aquelles

apunts adequadament enquadernats.

educa “a cops de petons”. Cal també un

“andròmines”, que ells ja coneixien, es po-

entorn agradable, amb caliu, lluminós, es-

gués treure quelcom de profit!!

Montessori visitarà posteriorment varies ve-

paiós, sense tanques de filferro ni parets

gades Barcelona i seguirà amb interès les

gegantines. Cal crear un centre d’atenció,

En 1921 es crea a Barcelona l’estructura

aplicacions que Folch efectua en els nois

observació amb un laboratori experimental

que mancava pel correcte tractament i pro-

deficients. Tot i residir al carrer Gandúxer,

i una orientació professional adequada fins

tecció dels nens: el Tribunal Tutelar per a

sovint dinava a casa d’en Folch. La relació

la majoria de edat. Inclourà els nois i noies

Infants. Albó és nomenat president del

fou tan estreta que quan a casa d’en Folch

deficients la qual cosa li crearà seriosos pro-

Tribunal i decideix utilitzar les institucions

deien que venia a “tia Maria” a sopar no sa-

blemes amb alguns vocals de la junta Pro-

de la Junta de Protecció per cobrir les nece-

bien si es referia a la tia Maria Camarasa o

vincial de Protecció de Menors. Albó el re-

ssitats del mateix Tribunal.

la Maria Montessori.

colza al cent per cent. La Junta demana un

El Laboratori creixerà en tamany i en recur-

qüents es reeducaven millor en ambients

sos. Paral·lelament Folch coneix la tasca

de pagesia era molt estesa a Europa. Conti-

portada pel músic i pedagog Émile Jac-

nuen a Bèlgica on visiten Namur, Saint Hu-

ques-Dalcroze. De seguida veu l'aplicació

bert, on la divisió de les cases d’acollida

que la rítmica de Dalcrozé, a Ginebra a tra-

amb els noms de “Esperança, Perseverança

vés del ja esmentat psicofisiòleg Claparede,

i Confiança” fou copiada pels dos viatgers.

creant els Instituts Jacques-Dalcroze, arreu

Coneixen el Centre de Moll a Mr. Rouvroy

del món.

el seu director i persona admirada per
ambdós.

En 1915 ja viatjarà a Barcelona. Aquí el
professor Joan Llongueras crea el primer

El 1927 el viatge el porta a Suïssa, visitant

curs de rítmica per a infants cecs i anor-

Zurich, Neuchatel i d’altres centres abans

mals. Aquest comença els primers cursos al

d’entrar a Alemanya. Visiten diversos cen-

institut de Vilajoana. Folch contacta amb

tres com els Euskirchen per nois que no es

d’altres que tenim en altres centres en pit-

Llongueras i incorpora la rítmica a la peda-

consideraven “normals”, Lenzen i Solingen.

jors condicions”. Tot una declaració de in-

gogia terapèutica del Grup Benèfic. La seva

El 1928 comencen per Holanda. Allí reco-

tencions.

dona Isabel col·labora aprenent les músi-

neixen els excel·lents centres de acollida re-

ques adients al piano. Quant Dalcrozé tor-

partits per tota la geografia. També contac-

Al poble de Vilassar de Dalt (Barcelona) tro-

na a Barcelona en 1922 aquest reconeix a

ten, com en anteriors viatges, amb diversos

ben una finca en lloguer prou adient, ell la

Llongueras com l’alumne que ha superat al

presidents de Tribunals Tutelar per compa-

rebateja amb el nom de Torremar. Durant

mestre en la seva teràpia. Les visites d’ex-

rar experiències. Per exemple amb Mr. Wets

tres anys Folch dirigirà les dues institucions.

perts de tot Espanya i alguns de l'estranger

una autoritat mundial en la matèria. Tor-

S’organitza en grups anomenats famílies

son constants, Tolosa-Latour, Lafora, Yba-

nen per Bèlgica i França visitant alguns

com al Grup Benéfic. Reivindica l'aire pur,

rra, Mira, Busquets... tot elogien la tasca por-

centres que no van poder fer-ho en els es-

la llum, la vida de pagès i l’aplicació dels

tada a terme i evidencien la felicitat dels

tius anteriors. El 1929 visiten Alemanya:

test psicològics i la utilització de la pedago-

nois que hi son acollits.

Bonn, Rheindalen, Struvesshof... Txecoslovà-

gia terapèutica .

quia, Àustria, Hongria i Portugal.
Els Viatges d’estudi

Allí organitza les casetes basant-se en les

Folch no en tenia prou amb els llibres, les

Amb aquests viatges tenien comprovat de

propostes de Montessori. Decroly, Dalcrozé

revistes i els cursos que podia fer a Barcelo-

primera mà el que es feia a la Europa civi-

i d’altres son aplicats de forma sistemàtica

na. Cursos que Palmés, Mira, i els tècnics

litzada i comprovar les greus mancances

a més dels controls evolutius de la psicotèc-

del Laboratori de Psicologia Experimental

del nostre sistema.

nica més actual. En 1931, amb la Repúbli-

de la Mancomunitat, amb el eminent

ca, Albó, Folch i la majoria del personal di-

Georg Dwelsshauvers, Galí i d’altres feien

L’ Institut Torremar

rectiu son acomiadats del Grup Benèfic. La

sovint. Malauradament la política estronca

La situació política del país es complicava

família es trasllada a Vilassar.

aquesta trajectòria científica.

dia a dia. Des de 1924 la Dictadura de Pri-

La col·laboració però amb la Generalitat se-

El cop d’estat de Primo de Rivera de caire

mo de Rivera havia lligat molt curt tot el

rà molt estreta i lloada. Durant la guerra ci-

nacionalista-militar recondueix, limita i fins

que pogués semblar excessivament català i

vil la institució es nacionalitzada i els treba-

i tot atura alguns d’aquests centres. A tot

les sospites, com hem dit, llastaven tot el

lladors son convertits en funcionaris.

Espanya només hi havia un centre que ac-

progrés científic. D’acord amb el Dr. Claudi

tués de manera semblant al Grup Benèfic,

Bassols, busquen obrir una nova institució

Evidentment durant aquest període la fun-

el Centro de Estudios de Amurrio a Euscadi.

on poder desplegar lliurament els seus co-

ció va esser totalment assistencial, simple

El director era el filàntrop Gabriel Ma. de

neixements i atendre correctament els nois

supervivència. Son temps durs. Els dos fills

Ybarra. Ybarra i Folch decideixen dedicar

deficients que la nova Junta volia treure

grans són enviats al front, d’on tornaran

els estius de 1926, 1927 , 1928 i 1929 a

del Grup Benèfic.

sans i estalvis després del tràngol de ser

recórrer les principals institucions d’atenció

condemnats en primera instància a mort

a la infància d’Europa. El primer viatge co-

Curiosament el Dr. Tomàs Busquet, director

mença a França on recorren les històriques

dels serveis de psiquiatria de Barcelona, da-

“La Roquetta” i l’escola Theophile Roussel,

vant el requeriment i inspecció demanat

El pare Lluís Folch i Torres pateix un vessa-

a més de la colònia de Mettray que Folch

per la Junta sobre el Grup Benèfic, aquest

ment cerebral del que no es recuperarà

reprodueix d’alguna manera a la granja-

dictamina que: “Els nois deficients estan

més. El seu fill Lluís Folch i Camarasa se

escola del Tribunal Tutelar de Menors.

atesos en el Grup Benèfic de manera exem-

n’ha de fer càrrec de forma precoç per

plar. En lloc de treure’ls d’allà recomanaria

mantenir oberta la institució amb el recol-

demanar més places per poder acollir-hi

zament del Dr. Bassols.

La idea que alguns deficients i/o delin-

per “auxilio a la rebelión”.

Els darrers anys els viuran a Barcelona, al
carrer Ausiàs Marc on morirà en companyia del seus estimats. Lluís Folch i Torres
mort el 5 d’abril del 1946. El seu germà
Joaquim li dedicà un sentit poema que recull el sentiment que Lluís deixà als seus
amics, familiars i companys.
A la Fundació Folch i Torres de Palau Solità
i Plegamans hi guarden una bona part del
material psicopedagògic que Lluís Folch i
Torres utilitzà a Torremar. Escriurà en vida
centenars d’articles pedagògics, dictà desenes de cursos i formà a dotzenes de professionals, com poca gent havia fet a
Catalunya i Espanya.
L'actual Generalitat va batejar un centre
d’acollida i tractament d'immigrants a Granollers amb el seu nom. La vila de Vilassar
de Dalt li dedicà un carrer ven a prop de
Torremar. El més important fou que, recordatoris apart, professionals de tots els colors polítics li reconeixerien la seva vàlua
professional sense excepcions.
1 Net d'en Lluis Folch i Torres

Per formació
capacitat 25/30 persones

LLOGUER D’ESPAIS
Amb serveis de recepció, canó de projecció i ordinador

Per entrevistes
capacitat 4/6 persones

Per reunions
capacitat 10/12 persones

Espais disponibles a la seu del COPEC de Barcelona
Per a més informació adreçar-se a: espais@pedagogs.cat

Una mirada al sistema impuls a la gestió
transformativa del conflicte1
Marta Ponce Mas2
Pedagoga
col·legiada 302

La mirada sistèmica de la mediació està
en constant investigació per explorar les
possibilitats que ofereix aquest nou enfoc
conceptual.
Avui m’agradaria parlar de la MEDIACIÓ
SISTÈMICA. Entesa aquesta com aquell
conjunt d’intervencions orientades a la
gestió del conflicte (més enllà de l’acte
concret de mediar) des de la vessant transformativa, que utilitza les metodologies i
s’inspira en els principis del marc conceptual sistèmic.
Els conceptes claus que en determinen la
pràctica són:
-El sistema es defineix com un conjunt
d’individus i les seves característiques, i
les relacions entre ells. De manera que, el
malestar d’un individu és interpretat no
com quelcom que és exclusivament seu,
si no que té a veure amb el sistema al
qual pertany. Des d’aquesta perspectiva,
el conflicte l’entenem com una oportunitat; en aquest cas, una oportunitat pel sistema que amb una gestió positiva d’aquest, cerca una nova organització que suposi una millora en la dinàmica i un major benestar pels seus components.
-El moviment d’un dels components del
sistema suposa, si o si, la reorganització
del sistema. A partir d’aquesta idea prenen una força nova intervencions com la
intermediació, la prevenció, l’assessorament; donat que tota incidència que tinguem sobre una persona promourà canvis sobre el conjunt del sistema al qual
pertany.
Actualment, treballem en la direcció de
tres línees d’intervenció en la gestió positiva del conflicte des de la mirada sistèmica:

1

1.- Constel·lació sistèmica amb la participació de les parts: la metodologia consisteix
a conduir la constel·lació en presència de
les parts participants del conflicte, on els
representants són persones externes al sistema. Metodologia de la constel·lació:
-El conductor tria els representants, entre
els participants al taller, per a aquelles persones que integren el sistema. Els configura, és a dir, els col·loca en l'espai relacionant-se entre ells. L'únic que han de fer
els representants, és moure's o actuar
d'acord amb el que percebin i/o sentin corporal i/o emocionalment mentre estan en
el paper.
-A partir d'aquí el facilitador (coordinador)
acompanya les parts en el desenvolupament de la constel·lació, orientant-se a través del que expressen verbal, corporal i
emocionalment els representants, ajudantse de frases i/o de moviments corporals,
buscant una imatge de solució.
Després d’un procés dinàmic, obtenim
una imatge en la que cadascú ocupa el
lloc que li correspon i que ens ofereix:
—les dinàmiques que estan funcionant en
la base del conflicte.
—construeix una narració comuna de quina és la situació.
—promou el canvi a partir de la presa de
consciència de les parts.
2.- Anàlisi de casos. A partir de moviments
sistèmics podem analitzar les dinàmiques
del conflicte, també el paper del procés
de mediació en el sistema,.... la qual cosa
ens ajuda a prendre decisions sobre tipus
d’intervenció a realitzar, la conveniència o
no de continuar amb el procés o canvis a
introduir en aquest. Molt efectiu en aquells casos que durant el procés s’aturen,
s’encallen o no veiem clar què està
passant.

3.- Treball en sessions individuals o conjuntes: moviments sistèmics mitjançant els
“clicks” amb els que podem ajudar a les
parts, veient el seu sistema, a passar de
les posicions i els
interessos a les
necessitats, i a elaborar un nou relat del
que està passant. Metodologia:
—Demanem a la persona que triï entre els
“clicks” els necessaris per representar el
seu sistema i els disposi segons ella creu
que estan.
—En un segon moment, convidem a la persona que expressi com creu que se sent
cada personatge en el lloc en el qual està.
—A partir de la disposició inicial fem un
treball,
mitjançant
preguntes
i
apreciacions objectives que acompanya la
persona a prendre consciència de la
posició, senti-ments i necessitats de
cadascun dels re-presentats en el sistema;
i verbalitzar-ho. En aquest treball es
produeix en moltes ocasions: el pas de la
posició/interès a la necessitat, col·locar-se
en el lloc de l’altre, ...elements
fonamentals, aquests, en el pro-cés de
mediació.
—Com a últim pas li proposem a la persona que mogui els “clicks” seguint la indicació que tots els personatges estiguin còmodes en el lloc que ocupa i en relació
amb els altres personatges.
Per acabar, només dir que en l’aplicació
de la mirada sistèmica a la mediació estem en constant investigació i desenvolupament, per treure el màxim profit de les
possibilitats que ens ofereix aquest nou
paradigma.

Ponència de la Jornada “Noves Metodologies aplicades a la Mediació”. Mataró 2010
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i consultora sistèmica. D’acord assessorament i gestió del conflicte

Bibliografia i enllaços web
Bourquin, P. Las Constelaciones Familiares - En resonancia con la vida, Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao
Hellinge, B y Hoevel; G Reconocer lo que es (entrevista), Editorial Herder
http://es.wikipedia.org/wiki/Constelaciones_familiares
www.peterbourquin.net/
http://www.aebh.net/

Principals mesures tributàries per corregir el dèficit públic establertes en el RD-Llei 20/2011 (BOE 31-12-2011):
La deducció per inversió en habitatge habitual en l'IRPF podrà practicar-se sigui quin sigui l'import de la base imposable
amb efectes des de 01-01-2011.
S'estableix un gravamen complementari en l'IRPF d'aplicació en els períodes impositius de 2012 i 2013 que afecta a la
base liquidable general i a la base liquidable de l'estalvi que implica el següent increment de les retencions del treball i del
capital:
-Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l'1 de febrer de 2012, sempre que no es tracti de
rendiments corresponents al mes de gener, se'ls aplicarà un increment de la retenció per IRPF, que pot oscil·lar entre el
0,75 per a les rendes més baixes i el 7% per a les rendes superiors a 300.000 €.
-En els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge dels pagaments a compte dels supòsits previstos en l'article 101 de
la Llei de l'IRPF que estaven al 19% passen a ser del 21%, entre ells els procedents dels rendiments del capital mobiliari
(interessos); guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d'accions i participacions d'institucions
d'inversió col·lectiva; premis en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries; rendiments procedents de l'arrendament o
subarrendament de béns immobles urbans; rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació
d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subarrendament sobre els béns anteriors; i
sobre imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge (art.92.8 Llei).
-Durant, els períodes impositius 2012 i 2013 el percentatge de retenció dels rendiments del treball que es percebin per la
condició d'administradors i membres dels consells d'administració s'eleva al 42% (abans 35%)
En la mateixa línia, des del 01-01-2012 i fins al 31-12-2013, en l'Impost de societats s’eleva el percentatge general de
retenció o ingrés a compte del 19% al 21%.
Prórroga per 2012 l'aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses
en l'Impost de societats. En els períodes impositius iniciats en 2011 i 2012 s'aplicarà el tipus del 20% sobre el tram de base
imposable entre 0 i 300.000 €. També prorroga per 2012 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per
manteniment o creació d'ocupació del 20% prevista en l'IRPF.
Prórroga fins al 31-12-2012 l'aplicació del tipus reduït del 4% de l'IVA para determinades lliuraments d'habitatges que havia
previst el RD-Llei 9/2011.

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

Aproximacions a l’anorèxia i la bulímia
Eva Font García

l’anorèxia i la bulímia. És a dir, una cosa

li queda més remei que obrir la boca i em-

Pedagoga y psicopedagoga
col·legiada 727

és el cos que un té i l’altra la idea del

passar o dir no!. Així la relació amb l’altre

propi cos.

s’estableix a partir del propi cos com a
substància de gaudi.

El cos humà a més de biològic és, també,
un cos travessat pel llenguatge, és això

Com es produeix aquesta divisió de cos

com s’estableix la dicotomía entre el cos

simbòlic i organisme?

Actualment també hi ha una gran influència del context social on vivim, general-

físic la idea que es té del propi cos.
En la constitució del subjecte hi ha una se-

ment un no pensa el cos, no el cuida, no

Ensenyança i aprenentatge són dues cares

paració impossible de remeiar entre el

el mima, no el sent. Hi ha un munt de mo-

de la mateixa moneda, passos dialèctics

subjecte i la seva imatge, es tracta d’una

dels i productes per pensar el cos, a més

en permanent moviment, una apropiació

divisió estructural. Aquesta divisió és pro-

d’uns ideals establerts que fan, en la majo-

de la realitat per tal de transformar-la,

duïda quan el nadó capta la seva imatge

ria de vegades, que un hagi de renunciar

una acceptació crítica de normes i valors

completa al mirall o a través d’un altre i

als seus desitjos, aspiracions.

des de la implicació i la creativitat.

alhora està condicionat encara a la impotència motriu i a la dependència de la lac-

Es combat el greix, la cel·lulitis, la flacci-

Un pedagog, un psicopedagog, també tre-

tància.

ditat , però les dietes no representen una

balla per a la producció de la subjectivitat,

En aquest estadi el nadó se sent fragmen-

exigència cultural recent, la dietètica gre-

per a fer possible produir una transforma-

tat, descoordinat, no obstant es veu com-

ga regulava la ingesta d’aliments amb la

ció, a través de la pròpia articulació amb

plert, es veu una unitat.

finalitat d’assolir la moderació i l’autodomini. A l’Edat Mitjana la pràctica cris-

el saber.
són

tiana del dejú cercava la purificació espi-

Aprendre és aprendre a pensar, a cons-

problemàtiques alimentàries fonamenta-

ritual i el domini de la carn. En ambdós ca-

truir, a desarmar un fet per donar-se

des pel fet d’ésser subjectes del llenguat-

sos la dieta era un instrument per a la

compte de com va ser fet, establir rela-

ge, sexuats i mortals.

construcció d’un subjecte que cercava

Tant

l'anorèxia

com

la

bulímia

desenvolupar les possibilitats més profun-

cions amb criteri d’autonomia i responsabilitat en el discurs, impartir la rica

Què vol dir que som subjectes del llenguat-

des de l’exigència espiritual. Totes les reli-

experiència psíquica de l’error humà.

ge? I què te a veure amb aquestes malal-

gions rebutgen per igual la gula, imatge

ties?

bíblica del pecat original, i confien que el
dejú permeti guanyar mèrits i virtuts en

Per tal de poder començar a pensar, construir, com es produeixen els trastorns ali-

El menjar no és instintual com en l’espè-

funció de l’oposició del cos animal i

mentaris partiré d’algunes idees per tal de

cie animal. L’ésser humà està travessat per

l’esperit consagrat a Déu omnipotent.

poder fer algunes aproximacions.

la paraula, pel llenguatge, que el fa humà.
Això implica que la seva manera de rela-

Actualment, hi ha nombroses tècniques

El cos de l’humà no és sols un cos bio-

cionar-se amb el món i amb el seu propi

destinades a una transformació purament

lògic és també un cos pulsional, és a dir,

cos sigui diferent.

mecànica del cos mitjançant la cirurgia,
les cremes, els medicaments, però no es

no és sols un organisme sinó també un
cos travessat pel llenguatge. Aquesta dico-

Quan un nadó neix s’ha d’abastir en tot

possibilita la construcció d'una subjectivi-

tomia Freud la va veure en el cos de les

per tal que pugui sobreviure, però hi ha

tat. És canviar el cos per uns models prees-

histèriques, el cos "que parla" no és sols

un moment que passa de la necessitat a

tablerts, res més.

un organisme, sinó un cos simbòlic,

la demanda d’amor. El nen ja no plora

travessat pel llenguatge, per la cultura.

perquè té gana sinó perquè vol que la ma-

Foucault afirma, al referir-se a la auto-

re l’abraci o estigui al seu costat.

disciplina, que el poder no necessita

Aquest cos simbòlic és el que veiem clara-

Els factors familiars són determinants en

utilitzar la violència física per imposar les

ment en aquelles persones que han per-

el desenvolupament dels trastorns alimen-

seves regles; li és suficient amb una

dut una mà o una cama i continuen perce-

taris ja que hi ha en joc aquests dos ele-

mirada vigilant que cada individu arriba a

bent la part que ja no hi és. Diuen: em pi-

ments, la demanda i la necessitat, i la ma-

interioritzar, de manera que acaba un per

ca la mà o tinc calor al peu, quan real-

nera en com es gestionen.

controlar-se a sí mateix.

ment la part orgànica no existeix.
Quan les demandes són sempre necessi-

L’anorèxica, en conseqüència, expressa

Aquest cos simbòlic és fonamental per en-

tats i són respostes en aquest pla, el camí

una paradoxa: es tracta del desig de con-

tendre quin cos hi ha en joc en el cas de

al desig, al món queda obturat i al nen no

trolar el cos i d’assolir l’autonomia. Però

aquest control se li escapa i passa així a

L’adolescent ha de despendre’s, fer morir

vi l’anorèxia controla, a través de l’ascetis-

dependre totalment d’un altre.

en ell les identificacions primàries (amb

me que li proporciona el plaer del no

No ens ha de sorprendre que la bulímica

els pares) i constituir la seva pròpia mas-

plaer. A la vegada, això alleuja el dolor psí-

s’associï amb un sentiment de debilitat es-

culinitat o feminitat. Si aquest pas de

quic insuportable en tant que el reem-

piritual i l’anorèxica amb un altre de força.

creixement no es pot dur a terme, la pro-

plaça pel dolor del cos i la renúncia al no

Podem dir que l’anorèxica escapa de la

testa, tal i com li passa a la histèrica, s'ins-

menjar, que queda erotitzat.

voracitat mentre que la bulímica s’hi

criu al cos. Els símptomes mateixos ope-

abandona.

ren com una barrera que impedeix la pre-

Què s'ha de tenir en compte en aquests

sa de consciència de dita problemàtica.

casos?

ri, una anatomia imaginària que parla, no

És freqüent que les adolescents que pa-

Els professionals, entre el que està el pe-

obstant afecti a les seves funcions. En el

teixen anorèxia tinguin el desig de “que-

dagog i psicopedagog, quan intervenen

cas de l’anorèxica el cos es veu compro-

dar-se amb els ossos”, eliminant la carn

en la construcció de la subjectivitat, també

mès en la seva dimensió real. En el cos

que és associada a l’erotisme. En conse-

posen en joc el seu desitjos i els seus

s’expressen conflictes que no poden ser

qüència, el cos real es percep separat del

prejudicis.

expressats d’una altra manera. Es tracta

subjecte, quasi com un cos estrany que és

d’una patologia de l’acte. Es fa el que no

necessari castigar i controlar per la seva

Tant la família com els professionals de

es pot dir. El que està en joc és una sub-

falta de perfecció, per la seva inadequació

l’educació, han de considerar que l’educa-

jectivitat alineada al cos.

a la imatge ideal. Justament això succeeix

ció i el creixement també va amb ells. En

a l’adolescència, quan el cos passa a ser

aquests casos, no es tracta de centrar-se

un primer pla i font de desordre.

exclusivament en eliminar el símptoma i

En la histèria es produeix un cos imagina-

Quan ens podem trobar amb casos de tras-

tenir com a objectiu que el subjecte

torns alimentaris?
La transformació corporal visible, la mens-

“guanyi pes”, ja que això reprodueix, la

Sobretot, els veiem en moments vitals de

truació, les primeres pol·lucions, el nou flo-

majoria de vegades, el model familiar.

la vida del subjecte (períodes de grans

riment de la sexualitat marca l’organisme

canvis com l’adolescència, o d’altres mo-

com un cos erògen com a lloc de plaer i

S’ha d’intervenir amb actes que tinguin en

ments que suposen una sèrie de transfor-

dolor.

compte al subjecte (els seus desitjos, sentiments, il·lusions, aspiracions...) sense re-

macions, pèrdues que han de ser assumides).

La bulímica segueix la repetició d’un gau-

duir de nou el subjecte a una posició d’ob-

En el cas de l’adolescència ens trobem da-

di que es nega a abandonar, donant exis-

jecte. Per tant, és necessari possibilitar al

vant un moment crucial on hi ha una pèr-

tència a un cos marcat pel plaer i el dolor.

subjecte que pugui anar vinculant, no sols

dua de la imatge de sí mateix. No coinci-

El cos existeix en la mesura que obtinc

a través del menjar sinó a través de pa-

deix l'autorepresentació del cos amb la

plaer i dolor. Perd l’objecte i a si mateixa

raules la relació amb els altres i amb el

imatge que fins aleshores es tenia, i això,

per la falta d’articulació simbòlica. En can-

seu cos.

genera estranyament. En el cas extrem de
l’anorèxia es produeix també que aquest
cos fantasmal en el cos real pot arribar a
configurar un autèntic deliri corporal.
En l’adolescència també s’ha de fer front a
acomiadar-se d’aquell nen que un va
ésser, i així, enfrontar-se a la sexuació
com a ésser mortal. A part també, de perdre aquella figura ideal que el nen té dels
pares.
En aquests processos, el nucli familiar hi
té molt a veure. Els fills se situen moltes
vegades, com a una perllongació i reducte
del narcisisme dels pares, de manera que
el subjecte queda abandonat al destí dels
altres.
1
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Las salidas profesionales
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Pedagoga

tendido des de su sentido más amplio,

mueve por intereses y solicitan un perfil

“hecho educativo” que como sabemos

bien por mimetismo, porque un colega lo

trasciende el marco escolar e inunda to-

ha solicitado para un puesto similar, bien

Hemos de valorar la profesión pedagógica y

das las áreas de nuestra vida: familiar, so-

por desconocimiento y por eso piden el

llevarla como un estandarte propio y colectivo.

cial, cultural, lúdica, profesional… en un

profesional que más suena, bien porque

Solo valorando, defendiendo y difundiendo la

contexto socioeconómico y sociocultural

tiene un amigo o conocido a quién quiere

pedagogía, podremos alcanzar el reconocimiento

que va desde el macro al micro territorio

ayudar, y un sinfín de motivos subjetivos

social y profesional que anhelamos.

donde vivimos.

alejados de las funciones a desarrollar y

Antes de empezar quiero hacer un brindis

Con todo lo que estamos hablando nos

por la pedagogía, una declaración de

amparamos en Jordi Riera, una de las

Tenemos la obligación ética y moral de ha-

amor: I LOVE PEDAGOGÍA. Todos y todas

personas impulsoras del Col·legi de Peda-

cer aflorar las irregularidades en las orga-

hemos de creer y amar la pedagogía,

gogs de Catalunya, y su primer presidente

nizaciones públicas y privadas que, por el

porqué la hemos escogido como la

(Riera: 2004)5 para decir que el pedago-

motivo que sea, se olvide del pedagogo/a

brújula que marca el rumbo de nuestro

go interviene en todos los procesos de

en los perfiles en los que no haya ningún

camino profesional y como recorrerlo.

cambio que se dan en personas, grupos,

motivo amparado en su formación y fun-

de la capacitación profesional.

comunidades e instituciones. Porqué en

ciones, para excluirlo. Esta es una de tan-

Muchos nos preguntamos ¿quiénes so-

los cambios es donde se da el “hecho

tas tareas que llevan a cabo los colegios

mos los pedagogos? El Col·legi de Peda-

educativo”

profesionales.

ya se atrevió, conjuntamente con la

Ya sabemos quién es el pedagogo, ahora

FUNCIÓN DE DESARROLLO.

Associazione Nazionale dei Pedagogisti

necesitamos saber ¡QUÉ HACE! Cuáles son

Cuando abordamos la función de desarro-

gogs de Catalunya, valiente dónde los ha-

Italiani (ANPE) el 2005, a hacer una defini-

sus funciones. Recurro otra vez a

y

llo lo hacemos desde la perspectiva de la

ción, de la que cito un resumen3.

al Observatorio de Salidas Profesionales

intervención. Recordemos… de las perso-

Riera6

para citar las funciones que

nas, de grupos, de comunidades… Esta fun-

El pedagogo es el especialista de los procesos

tienen asignadas en los ámbitos profesio-

ción se despliega en funciones específicas

educativos y de formación, el ejercicio del cual implica

nales donde intervienen y que se agrupan

relacionadas con la intervención y el diag-

el uso de instrumentos cognoscitivos, metodológicos y

en tres grandes áreas: DESARROLLO, OR-

nóstico para el diseño de un plan persona-

de intervención para promover el cambio en las

GANIZACIÓN y ANÁLISIS. Solo sabiendo

lizado que dé soporte a un itinerario plani-

personas de todas las edades, la familia y la comunidad

QUÉ HACE el pedagogo podremos saber

ficado de acciones con el objetivo de lle-

donde lo puede hacer.

gar a una meta, a un cambio, al crecimien-

del

COPEC7

Definición que sujeta a valoración, refor-

to personal, a otro estadio diferente del

mulación, interpretación, recreación, re-

Las funciones perduran, las ocupaciones

que se está. Aquí el profesional de la pe-

construcción... pero ahí está! Y vamos ti-

cambian, por ello es fundamental saber

dagogía dispone de las estrategias y herra-

rando de ella, con el orgullo de habernos

QUÉ HACEMOS LOS PEDAGOGOS e inte-

mientas para ayudar a que se produzca

atrevido a algo sobre lo que muchos teori-

riorizar sus áreas competenciales, porqué

esta evolución planificada, pautando el

zan, y se escribe mucha literatura, pero

el donde es arbitrario y depende de deci-

proceso educativo, formativo, de asesora-

que en el seno de las universidades dón-

siones políticas de dudoso rigor que pue-

miento. Estamos hablando de acompañar

de se forjan los futuros pedagogos y pe-

den cambiar cuando cambia el político y

el proceso de desarrollo institucional, pro-

dagogas, no se es capaz de transmitir pa-

su grupo de presión. Nada tiene que ver

fesional y/o personal, de orientar tanto en

ra que los estudiantes sepan QUÉ están

con las necesidades de capacitación de

el plano educativo, como vocacional o

estudiando, PARA QUÉ sirve y QUÉ HA-

los profesionales ni con las necesidades

profesional.

RÁN cuando terminen. De todo ello habla-

de la sociedad.

mos aquí.

FUNCIÓN ORGANIZATIVA
Si sabemos cuáles son nuestras funciones

En la dimensión organizativa, el pedagogo

Me gusta mucho parafrasear a nuestra re-

las podremos reivindicar, en ocasiones los

pone en marcha, competencias relaciona-

presentante del COPEC en Lleida, Victoria

empleadores no saben qué profesional

das con la dirección, coordinación y dina-

Gómez: “El pedagogo es el arquitecto del

deben contratar para tal o cual necesidad

mización de grupos. Requiere visión estra-

que le ha surgido, en otras ocasiones se

tégica y planificación, con conocimiento

hecho educativo” “hecho

educativo”4

en-

de los flujos relacionales internos y exter-

Un tercer sector social, formado por

nos, que se dan entre los componentes de

entidades privadas sin ánimo de

equipos, de entidades o de una comu-

lucro que dan respuesta a necesida-

nidad. En la función organizativa, el profe-

des sociales, educativas, culturales,

sional de la pedagogía es un apoyo en el

lúdicas, de ocio… Están especializadas

crecimiento de grupos y organizaciones

en una temática y un colectivo

donde actúa. El pedagogo pone de relieve

concreto, su forma jurídica suele ser

sus conocimientos de gestión y planifica-

la asociación, la fundación y las

ción pedagógica que redunda en posibili-

organizaciones no gubernamentales.

tar recursos, conocimiento y suma de es-

Son creadas desde el voluntariado,

fuerzos para una finalidad común de gru-

como grupos de personas o familias

pos, de profesionales y/o de la organiza-

que buscan en el trabajo cooperativo

ción.

y de ayuda mutua la respuesta a
carencias sociales, al fomento de

FUNCIÓN ANALÍTICA

iniciativas, a la promoción de la

La investigación es una de las funciones

justicia social.

importantes del pedagogo en cuánto que
es profesional idóneo para dotar la educa-

Se suelen agrupar en entidades de

ción de calidad y excelencia, promoviendo

segundo nivel, como son las federa-

la innovación constante. La evaluación, el

ciones, que en Catalunya están repre-

Por otra parte tenemos las organizaciones

seguimiento, la exploración, la experimen-

sentadas por la plataforma Taula d'Enti-

empresariales, en las que estamos capaci-

tación, el estudio profundo de los fenóme-

tats del Tercer Sector Social de Catalunya.9

tados para desarrollar nuestras funciones
en departamentos o áreas de formación,

nos educativos y su impacto en la sociedad. La dimensión analítica se despliega

Un tercer bloque de empleadores lo en-

recursos humanos, calidad y prevención

en exploración, diagnosis de programas,

contramos en las Empresas de Servicios

de riesgos laborales. En relación a las uni-

en planificación, diseño, implementación y

Educativos (gabinetes profesionales, con-

versidades, nuestro acceso, como personal

evaluación.

sultorías, agencias…) entidades con forma

docente e investigadores está relacionado

jurídica mercantil o cooperativa, que de-

con el ámbito de las ciencias sociales y de

¿QUIÉNES SON NUESTROS EMPLEADO-

sarrollan proyectos y programas dando

la educación. En el PAS (administración y

RES?

apoyo principalmente a Centros Escolares

servicios), en áreas de gestión académica

Las funciones que acabamos de citar son

y Administración pública local, donde pre-

y formación y, igual que en las organiza-

demandadas por las entidades públicas y

sentan programas específicos que el Cen-

ciones en recursos humanos, calidad y

privadas. Entre las públicas hemos de

tro gestiona con ayuda de las AMPAS. Ser-

prevención riesgos laborales.

destacar las entidades locales y entre las

vicios educativos, socioeducativos y socio-

privadas las entidades del tercer sector

culturales, que van des del servicio de co-

Ya conocemos las funciones macro: DESA-

social, como los dos grandes sectores que

medor, acogida matinal, extraescolares, co-

RROLLO, ORGANIZACIÓN, ANALÍSIS, he-

precisan profesionales de la educación y

lonias, casales, hasta módulos educativos

mos hecho un paseo por nuestros EM-

de la cultura (Besalu: 2009)8 y como no,

relacionados con el medio ambiente, con

PLEADORES, veamos ahora los ÁMBITOS

del ámbito social.

el civismo, la dinamización comunitaria,

DE INTERVENCIÓN, algunas de las ocupa-

etc.

ciones del año 201010 de la Bolsa de Trabajo on-line y los perfiles relacionados

Las entidades públicas locales, conocidas
como “de primer nivel” por su proximidad

Otro sector público importante, es el go-

que nos da el Observatorio de Salidas Pro-

con el ciudadano, tiene entre otras tareas

bierno de las comunidades autónomas,

fesionales del COPEC.

la de proporcionar a la población de su

principalmente

municipio servicios personales como la

concretamente en la especialidad de

PEDAGOGÍA

atención a la infancia, a la dependencia, a

Orientación Educativa, además de la do-

SOCIAL, PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL:

la igualdad de oportunidades, de ocio, de

cencia en Educación Secundaria, como

macros contextos de intervención de la pe-

cultura, educación, laboral…

cualquier licenciado, en Intervención Socio

dagogía que se despliegan en ámbitos es-

Tareas que lideran directamente con

Comunitaria, en la familia profesional de

pecíficos. Abordamos cada uno de ellos

recursos humanos propios, o contratados

Servicios a la Comunidad, o la impartición

por separado para así situar mejor sus pe-

temporalmente o mediante subvenciones

de la especialidad de Formación y Orienta-

culiaridades y especificidades, no obstan-

a asociaciones, fundaciones, federaciones,

ción Laboral, etc.

te, hay que tener en cuenta que no son

etc. ¡El TERCER SECTOR!

mediante

Educación,

y
EDUCATIVA,

PEDAGOGÍA

compartimentos estancos, muchos están

relacionados. Se han aislado y limitado para un mejor análisis tratando cada uno como un ámbito en si mismo. Con todo, algunos ámbitos como educación y formación y socioeducativo y sociocultural, se
han agrupado dado sus paralelismos y similitudes que facilitan su descripción.
En pedagogía educativa se incluyen los
procesos de intervención educativa relacionados con el sistema educativo, con la
educación de adultos, la formación continua, especializada y complementaria. La
pedagogía social es muy amplia que abarca los servicios de atención a las personas
(Servicios sociales básicos y especializados), socioeducativo, sociocultural, sociolaboral (incluido también en Ocupación),
socio-sanitario, cooperación al desarrollo.
Por pedagogía organizacional, me refiero
en este artículo, a la intervención de pedagogos y pedagogas en las organizaciones
(empresa, entidades, consultorías, agencias), en ocupación y desarrollo local (servicios locales de ocupación)
Ámbito educativo y formativo
Engloba la educación formal desde más
tierna infancia hasta la universidad y toda
la formación oficial de postgraduación y
la formación continua. Es un ámbito importante porqué abarca todas las edades
reforzando la definición de “Promover el

adquieren valores que les hará crecer co-

cambio,

mo personas e integrarse en su contexto

de

personas

de

todas

las

edades”11

deportivos, dónde se desarrollan.
Ámbito de los Servicios de atención a las

social.

personas
Los perfiles que podemos encontrar, rela-

Es por tanto una actuación

pedagógica12

En donde encontramos los servicios socia-

cionados con nuestras funciones, son di-

clave para garantizar que los programas

les básicos que en Catalunya estan veta-

rectores, coordinadores pedagógicos, jefes

deportivos dirigidos a la infancia y a la

dos a los pedagogos, relegados a un pa-

de estudios y pedagógicos, docentes (ex-

adolescencia sean medios para un de-

pel asesor que nunca se da. Reservando

cepto etapas infantil y primaria), orienta-

sarrollo harmónico del cuerpo y un espa-

la intervención socioeducativa a profesio-

dores académicos y educativos, investiga-

cio para la promoción de valores como el

nales de la educación, buenos profesiona-

dores, gestores y asesores educativos… Es-

trabajo en equipo, el compañerismo, la

les, pero sin entender su exclusividad.

tamos hablando del jardín de infancia, de

cohesión de grupo, la tolerancia, la diver-

Decisiones arbitrarias que responde a pre-

la educación infantil, del sistema edu-

sidad. Valores importantes para la convi-

siones ajenas a las competencias y capaci-

cativo obligatorio y postobligatorio y edu-

vencia y la participación en comunidad.

tación de profesionales como los pedagogos. Otra decisión política incomprensible

cación superior (grados y postgrados) y de
la formación de formadores.

La pedagogía trabaja con los profesiona-

solo explicada por la diferencia económi-

les de la actividad física en el diseño, im-

ca entre diplomados y licenciados.

Ámbito Deportivo

plementación y evaluación de programas

Es un contexto educativo por excelencia,

y actuaciones lúdico-deportivas dirigidas a

En Catalunya los Servicios de Atención a

dado que los niños y adolescentes, me-

la población más joven, dentro del siste-

la Personas que dependen de la adminis-

diante la práctica del deporte se educan y

ma escolar y fuera de él en clubes y poli-

tración pública, vienen determinados por

una cartera de servicios13, donde se deta-

Ámbito de la Mediación

Es un ámbito a recuperar, tarea a la que

llan las funciones y los profesionales que

Ámbito de carácter transversal aplicable

nos ayudará la equiparación económica

intervienen, y es donde se puede observar

en cualquier situación dónde intervengan

propiciada por el sistema de grados de

las obviedades y contradicciones en rela-

relaciones intra e interpersonales. Su al-

Bolonia. Con todo, aunque no seamos con-

ción a las funciones del pedagogo y su

cance llega a la Mediación Familiar que

tratados directamente por la administra-

idoneidad en la mayoría de servicios des-

en Catalunya se regula a través de los co-

ción de justicia de los gobiernos autonó-

critos. Sirva esta plataforma para reivindi-

legios

en el caso del

micos, sí que intervenimos en los progra-

car, una vez más, el papel del pedagogo

COPEC, se habilita los pedagogos y psico-

mas y proyectos de reinserción laboral i

en los servicios sociales básicos y en los

pedagogos. Mediación de la que nos ha-

social que desarrollan las entidades del

especializados.

blará Josep Armengol, vocal de Mediación

tercer sector social.

profesionales14,

del COPEC.
Hacemos un repaso por los servicios

Aquí podemos intervenir profesionalmen-

sociales especializados, dado que bien sea

Con todo me atrevo a citar algunas de las

te desde la dirección y la coordinación, el

a través de la administración pública, bien

especialidades de la mediación en las que

diseño e implementación de programas

sea en entidades del tercer sector o de

los pedagogos podemos ejercer profesio-

destinados a la población reclusa, ex-reclu-

servicios, estamos interviniendo en progra-

nalmente: mediación intercultural, media-

sa y con medidas judiciales, en Centros Es-

mas dirigidos a la atención a la familia, a

ción comunitaria, mediación escolar, me-

peciales de Trabajo o empresas de Inser-

la infancia y adolescencia en riesgo, en

diación laboral, mediación… Siempre a par-

ción que tienen como objetivo la reinser-

violencia de género, minorías culturales,

tir de la correspondiente especialización.

ción sociolaboral de mujeres, jóvenes, po-

personas con discapacidad física, psíquica

blación adulta en general… y en la forma-

o sensorial, personas mayores… colectivos

¿En que contextos?, en la formación conti-

que precisan de atención y soporte de di-

nua: formación de profesionales de la me-

ferente tipo: como atención a la depen-

diación o formación de técnicas de resolu-

Otro perfil de pedagogos es el de peritos

dencia, talleres ocupacionales, equipos

ción de conflicto aplicables en diferentes

judiciales. En Catalunya, en el marco de

multidisciplinares de valoración y segui-

situaciones profesionales; formación supe-

las competencias que tiene el gobierno ca-

miento, adopción y acogida, etc.

rior: masteres y postgrados; consultorías o

talán, gestiona un listado de peritos judi-

ción de profesionales.

gabinetes de mediación; en programas lo-

ciales que se vehicula a través de los cole-

Ámbito Socioeducativo y Sociocultural

cales de mediación comunitaria; en dife-

gios profesionales. En el caso del Col·legi

Ámbito de gran alcance que repercute en

rentes servicios y recursos públicos donde

de Pedagogs de Catalunya, los pedagogos

áreas de la esfera personal de todas las

se precise la mediación intercultural, me-

pueden ser habilitados peritos en pedago-

edades. Desde la dimensión educativa en

diando procesos de conflicto…

gía para dictámenes e informes periciales

contextos que se complementan con
áreas

productivas,

llenando

requeridos por los jueces.

espacios

Podemos encontrar tanto en la administra-

lúdico-educativos fuera del horario esco-

ción local como en el tercer sector social,

Ámbito de la Salud

lar, colaborando así con la conciliación

en programas y proyectos de juventud, in-

El rol del pedagogo en este ámbito viene

laboral y familiar.

fancia, cultura, educación, comunidad, me-

dado por la prevención, la formación, el

dio ambiente y sostenibilidad.

asesoramiento y la intervención terapio-

Por su dimensión participativa, ofrece a

educativa. En la prevención las actuacio-

jóvenes alternativas y opciones a partir de

Ámbito de Justicia

nes están relacionadas con la educación

sus propios intereses para proyectar su

En este ámbito los pedagogos estamos ca-

para la salud en la escuela y fuera de ella,

futuro formativo y laboral. Por su dimen-

pacitados para intervenir en equipos mul-

principalmente con población infantil y ju-

sión comunitaria a partir de vehicular la

tidisciplinares en áreas de educación y re-

venil. Un ejemplo seria la atención precoz

diversidad cultural mediante valores iden-

inserción social y

Actualmente

en la pequeña infancia para actuar tem-

titarios y compartidos para la cohesión

en Catalunya, por motivos ajenos a la vo-

pranamente en disfunciones emocionales

social.

luntad del colectivo, hemos sido desplaza-

o psicomotrices. En la promoción de pro-

dos de servicios penitenciarios por profe-

gramas de prevención contra el consumo

Educación, participación, comunidad, tres

sionales de corpus de conocimiento afines

de substancias tóxicas, de ludopatía, etc.

pilares que sustentan la acción socioe-

que interfieren en campos de cono-

ducativa en entornos próximos al ciuda-

cimiento propios de la pedagogía e

En la formación y el asesoramiento los

dano y desde donde los pedagogos inter-

intervienen en campos de reinserción que

pedagogos ofrecen recursos, información

vienen, dinamizan, coordinan, dirigen, eva-

pueden ser compartidos con pedagogos y

y asesoramiento sobre trastornos y pato-

lúan…

psicopedagogos.

logías que pueden condicionar el desarro-

laboral15.

llo, las relaciones y la convivencia de ni-

Des de la perspectiva social, los propios

ámbito educativo, social y de cooperación,

ños y adolescentes con sus iguales, en en-

ayuntamientos y las entidades del tercer

dada nuestra sensibilidad que sumada a

tornos escolares, centros especiales, entor-

sector, se desarrollan programas de ocu-

la técnica da como resultado una puesta

nos de ocio, etc. Estamos hablando de

pación para colectivos en riesgo de exclu-

en escena eficaz, eficiente y de calidad te-

trastornos de la conducta alimentaría,

sión, hablamos entonces de actuaciones

niendo en cuenta a las personas además

disfagia, hiperactividad, pedagogía hospi-

sociolaborales ya que la intervención se

de los procesos.

talaria...

da en dos niveles: disminución de las limitaciones de estos colectivos en relación al

Ámbito de las TICs y Medios de Comunica-

En este ámbito los pedagogos somos muy

trabajo y dar soporte a la búsqueda de

ción

creativos e innovadores, desarrollando

empleo.

De carácter trasversal a todos los otros
ámbitos por sus características de medio,

modelos pedagógicos a partir de necesidades, relacionadas con la salud en la

El pedagogo, como orientador laboral y

de herramienta, de soporte, de vehículo

reconstrucción de las relaciones de las

profesional, tienen muchas oportunida-

para la creación y difusión de conocimien-

personas, familia y entorno en situaciones

des: orientador, dinamizador de recursos

to, de facilitador y democratización de la

de cambio traumáticos producidos por

de empleo, intermediador entre empresa

información. En este sentido hemos de

accidentes o enfermedades sobrevenidas.

y demandantes, agente de desarrollo local

considerar cualquier medio de comunica-

Recomiendo muy especialmente el artícu-

en proyectos de promoción de empleo,

ción como plataformas para compartir,

2011)16

que sobre “Modula-

orientador profesional en universidades y

transferir y acceder a la información y al

ción Pedagógica” ha desarrollado una co-

colegios profesionales, promoviendo y

conocimiento. Dicho esto veamos como el

legiada miembro del Grupo de Trabajo de

coordinando formación ocupacional para

pedagogo tiene, o tendría que tener, un

Salud, Terapéutica y Calidad de Vida del

el empleo, dirigiendo programas de for-

papel importante en el ámbito.

COPEC.

mación y trabajo.

lo (Esclusa:

En el sistema educativo, los medios físicos
Ámbito de Cooperación al desarrollo

Ámbito de las Organizaciones

(papel) y los medios tecnológicos, son las

Relacionado con valores universales de so-

Hemos de entender ”organización” desde

plataformas donde el pedagogo elabora,

lidaridad, cooperación y voluntariado. Tan-

una visión amplia a partir de la cual una

diseña y valida contenidos pedagógicos

to en países en desarrollo como en el pro-

entidad sin ánimo de lucro, una organiza-

que dan soporte a la actividad docente.

pio contexto para erradicar las desigualda-

ción no gubernamental, una empresa pri-

Las editoriales vehiculan estos medios

des asociados a lo que denominamos el

vada, una administración pública local, un

para la edición de los contenidos peda-

cuarto mundo.

centro de formación, una consultoría, una

gógicos con distintas finalidades: libros de

agencia, etc. ha de ser considerada una

texto para las etapas educativas obliga-

organización.

toria y postobligatoria, literatura pedagó-

Los pedagogos intervienen desde diferen-

gica infantil y juvenil, actividades didácti-

tes frentes, relacionado con la enseñanzaaprendizaje en población de todas las

Nuestra tarea profesional en estos contex-

cas, juegos educativos, entre otros. La pu-

edades, formación del voluntariado, for-

tos está marcada por la gestión, dado que

blicación de monografías, colecciones, li-

mación de formadores en países en de-

se desarrollará en áreas, secciones, depar-

bros propios o en colaboración relaciona-

sarrollo, actuaciones socioeducativas de

tamentos o equipos (dependerá de las di-

do con la pedagogía.

desarrollo, elaboración y adaptación de

mensiones de la organización) en donde

materiales didácticos, diseño e implemen-

pondremos en práctica nuestros conoci-

Otra gran área, dentro las tecnologías de

tación de programas educativos y sociales,

mientos pedagógicos. Estamos hablando,

la información y la comunicación, son el

investigación e innovación, etc.

por una parte, de formación en las orga-

diseño de plataformas educativas. La ela-

nizaciones17, de organización y selección

boración y validación de contenidos peda-

Ocupación y sociolaboral

de recursos humanos, de prevención de

gógicos. Elaboración de actividades educa-

Espacio profesional de gran relevancia

riesgos laborales y de salud en el trabajo,

tivas, colaboración en plataformas 2.0,

que tiene como objetivo facilitar el acceso

de comunicación interna, de calidad orga-

mantenimiento de contenidos, dinamiza-

al trabajo de la población activa (16-65

nizativa relacionada con la ISO. Por otra

ción en redes sociales generales o espe-

años). Las políticas activas de ocupación

parte, de los servicios que ofrecen consul-

cíficas.

prevén que en los municipios haya Servi-

torías, agencias, gabinetes, relacionados

cios Locales de Ocupación que den res-

con la el asesoramiento, validación de cali-

Destacables también el papel del pedago-

puesta a la ciudadanía en la búsqueda de

dad, estudios e investigación pedagógica.

go en los entornos de la prensa escrita y
on-line, radio y televisión, des de la partici-

un trabajo. El ámbito de la ocupación tiene muchas necesidades y el pedagogo es

Estamos especialmente preparados para

pación en entrevistas, debates, artículos y

un profesional muy solicitado por su

desarrollar competencias en organizacio-

reportajes, hasta la colaboración en pro-

preparación en orientación.

nes cuya actividad está relacionada con el

gramas pedagógicos.

PARA FINALIZAR

sujeto productivo... como un todo que

Los pedagogos y pedagogas nacimos en

comparte con otros sujetos. Ahí es donde

la escuela y luchamos por ella dejando un

actuamos los pedagogos desde nuestra

Quiero acabar con un eslogan que acuñó

importante legado pedagógico. Por volun-

competencia, desde nuestro saber, saber

el primer presidente del COPEC, Jordi

tades políticas y técnicas jamás compren-

ser y saber hacer.

Riera, y que nuestro actual presidente,

didas, fuimos separados de ella. Con todo,

fender, difundir y amar a la pedagogía.

Josep Maria Elias, sigue apostando por él:

hay que tener en cuenta que el “hecho

La pedagogía tiene en Murcia los mismos

educativo” se da en todos los ámbitos del

anhelos, las mismas expectativas y las mis-

ser humano, por lo que la educación se

mas necesidades que en Catalunya. En

debe mirar desde una perspectiva integral

Murcia mediante la Asociación de Pedago-

que comprenda todas las dimensiones de

gía de la Región de Murcia y en Catalunya

la persona: como sujeto social, como

mediante el Col·legi de Pedagogs, debe-

sujeto cultural, como sujeto familiar, como

mos unir fuerzas y luchar, promover, de-

SALUD Y PEDAGOGÍA.
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Avantatges de l’assegurança de salut
La raó de ser de les assegurances de salut és cobrir un risc i minorar les seves conseqüències. És a dir, enfrontar-se, amb tots els
recursos disponibles, a la possibilitat de que ens sobrevingui una malaltia que, per norma general, a més del desconcert, sol
comportar una despesa econòmica important.
L’ampli ventall de prestacions i serveis que ofereixen les assegurances semblen una opció responsable per fer front als problemes de
salut que ens podem trobar. Normalment, la satisfactòria relació cobertura-preu és el més apreciat pels assegurats, cada vegada més
informats i més sensibilitzats i exigents en matèria de salut. Més d’un milió i mig de catalans tenen assegurança mèdica privada i prop
de 10 milions, en total a Espanya (un 20% de la població), han optat per aquesta alternativa.
És molt important, també, quelcom que no està escrit: la filosofia de cada companyia. No és el mateix una asseguradora que ha de
repartir beneficis als seus propietaris o bé a la seva matriu estrangera, que una entitat que només defensa els interessos del col·lectiu
d’assegurats, reinvertint els beneficis en la millora i ampliació de cobertures i serveis. L'objectiu de la Mútua General de Catalunya és
oferir les màximes prestacions amb la millor relació qualitat-preu per cobrir tots els aspectes que afecten la salut de les persones, des
de la prevenció i la promoció d'hàbits saludables fins al tractament de la malaltia.
Per aquest motiu més de 30 col·legis professionals d'arreu de Catalunya i Balears, molts d’ells de l’àmbit de la salut, hi han dipositat la
seva confiança. L’acord de col·laboració entre el Col·legi de Pedagogs de Catalunya i Mútua General de Catalunya, vigent des de 2003,
permet als col·legiats i als seus familiars accedir a l’assegurança d’assistència sanitària més completa del mercat en condicions molt
avantatjoses.
A-S Total Col·legiats, l’assegurança mèdica pensada per satisfer les necessitats específiques dels col·legiats ofereix, entre altres, les
prestacions i avantatges següents:
–Hospitalitzacions mèdiques, quirúrgiques i a la UCI il·limitades.
–Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.
–Serveis d’urgència a domicili i teleconsulta mèdica 24 hores, tots els dies de l’any.
–Tot tipus de pròtesis.
–Odontologia conservadora i periodontal a preus especials.
–Cirurgia dels defectes de la refracció mitjançant LASIK.
–Psicologia clínica diagnòstica coberta i psicoteràpia a preus especials.
–Acupuntura, ozonoteràpia, homeopatia i medicina natural (prestades per metges col·legiats) a preus especials.
–Servei de crioconservació de cèl·lules mare del cordó umbilical a preus especials.
–Radioteràpia i quimioteràpia oncològiques, cobrint la medicació anticancerosa (quimioteràpics convencionals, anticossos
monoclonals...) i els antiemètics i protectors gàstrics.
–Serveis a domicili posthospitalització.
–Programes de medicina preventiva.
A més, l’assegurança A-S Total Col·legiats de Mútua General de Catalunya ofereix en exclusiva als col·legiats la lliure elecció de
ginecòleg i pediatra, amb el reembossament de fins al 80% de les despeses.
I ara, les noves altes podran accedir a descomptes, durant el primer any, d'entre el 9% i el 36% en funció del número d'integrants de
la família, la qual cosa significa triplicar el descompte al que tenen dret les famílies pel fet de ser de la Mútua.
Mútua General de Catalunya www.mgc.es 93 414 36 00
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