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En aquest nou EIX, el núm. 11, celebrem el 15è
aniversari del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. I en l'editorial vull fer-vos partícips del Parlament Institucional1 que vaig fer amb motiu
de l’Acte de Celebració del 15 de juny de 2017
-dia de l'aniversari- perquè recull el sentir del
que voldria fer-vos arribar sobre el que significa que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya
hagi fet 15 anys.
“Bona tarda companyes i companys! estem
d’enhorabona, el Col·legi de Pedagogs ha fet
15 anys! I amb ell tots nosaltres. És un gran
privilegi viure-ho amb els presidents estats,
JORDI RIERA -1r president- i JOSEP MARIA
ELIAS -2n president- que representen a tots i
totes els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues
que durant 15 anys han treballat des de l’anonimat amb implicació, tenacitat, compromís i
altruisme per la pedagogia i per al COPEC.
És molt important recordar d’on venim, uns inicis de treball molt durs! això ho saben molt bé
els que s’hi van deixar la pell, en un camí ple
de dificultats però també ple d’il·lusions, del
que vull recordar dates i moments molt significatives pel COPEC:
• El Maig 1988 – quan es constitueix la Delegació Territorial de Tarragona de l’Associació
Estatal de Pedagogia, del que van ser pioneres
4 pedagogues tarragonines que va ser el
bressol del Col·legi de Pedagogs que avui fa 15
anys: MONTSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
(COL. 6), BLANCA MAS SALSENCH (COL. 7),
CARME PONCE ALIFONSO (COL. 8), CRISTINA
GRANDÍO CAPDEVILA (COL. 86)
• El novembre de 1992 – quan es constitueix
l’Associació Catalana de Pedagogs, iniciativa
col·legial que tenia per finalitat la creació del
Col·legi Professional, de la que van ostentar la
presidència VIOLETA NUÑEZ i JORDI RIERA,
fent equip amb pedagogs i pedagogues que
es van posar a treballar de valent per la creació
del COPEC.
• El novembre de 2001 – al Parlament de Catalunya, en un PLE on es va parlar molt i molt
de PEDAGOGIA i on per unanimitat es va aprovar la LLEI DE CREACIÓ del COPEC de la que cito un fragment del seu preàmbul:
“La pedagogia es va consolidar definitivament com a
professió amb l’establiment, mitjançant el Reial decret
915/1992, del 17 de juliol, del títol de llicenciat en pedagogia i les directrius generals corresponents pròpies
dels plans d’estudis, conduents a l’obtenció i l’homologació d’aquest títol.” Llei 14/2001, de creació del Col/legi
de Pedagogs de Catalunya
• El 14 de juny de 2002 a la Pedrera, quan es
va fer l’Assemblea Constituent del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya, amb l’aprovació dels
seus Estatuts i elecció de la I Junta de Govern
2002-2006 presidida per JORDI RIERA amb un
gran equip de pedagogs i psicopedagogs que
van posar a caminar el nostre COL·LEGI.
• Els períodes 2006-2014 presidits per en
JOSEP MARIA ELIAS liderant equips compromesos que van saber aprofitar l’embranzida
que va fer la I Junta de Govern per consolidar
aquest COL·LEGI que avui fa 15 anys! Amb en
Josep Maria Elias s’assolia una fita important:
tenir una seu pròpia, la que esdevé la SEU
SOCIAL del COPEC aquí a l’Av. Mistral, 20bis de
Barcelona, fruit de l’empenta i valentia just en
el moment en què esclatava la crisi econòmica
a nivell mundial, era l’any 2009.
Totes i tots, amb els seus equips, en són els
responsables que el Col·legi de Pedagogs sigui
on és avui i sigui un referent de la pedagogia
professional a Catalunya i m’enorgulleix dir

que també a l’Estat espanyol que, tot i que hi
ha Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs a les
Illes Balears i a València i que són molt actius,
tenim evidències que el COPEC és molt conegut a les Espanyes.
També n’és responsable la intensa activitat que
genera el COPEC amb els GRUPS DE RECERCA
(fins el 2016, grups de treball) que s’han creat
al llarg dels 15 anys amb coordinadors i coordinadores compromesos al capdavant, que
han defensat la professió des de diferents especialitats pedagògiques i psicopedagògiques.
Així com expertes i experts que han representat i representen al COPEC allà on fa falta. I
tot el col·lectiu col·legial que des dels inicis ha
donat suport –i cada cop és més gran- a aquest gran projecte que és el Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Hem recorregut un llarg i intens camí des del
14 de juny de 2002 fins avui, que ha deixat
molts fruits:
• Som els referents professionals de la pedagogia i la psicopedagogia
• Tenim consolidat el Premi d’Assaig Pedagògic que porta el nom del nostre benvolgut
Frederic Company, una salutació i agraïment a
la seva vídua M. Assumpció Pou que, en nom
del Frederic, lliura el Premi edició rere edició.
• Consolidada i referent n’és la revista EIX
del Col·legi de Pedagogs, Educació i Xarxa
creada el 2003, que al llarg dels anys recull el
testimoniatge acadèmic, científic i professional
de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que
hi col·laboren.
• Tenim molt bona sintonia i col·laboració
amb les universitats. Amb representants dels
estudis de PEDAGOGIA de la URV, UB, UdG,
UAB, URLL, estem preparant les I JORNADES
DE PEDAGOGIA UNIVERSITAT-COPEC, que es
farà el 17 i 18 de novembre a Barcelona. I avui
14/06/2017 s’institueix el GUARDÓ als millors
TREBALLS DE FI DE GRAU DE PEDAGOGIA, de
cadascuna de d’aquestes universitats.
• Tenim molt bones relacions amb professions afins amb les compartim espais professionals i taules de reflexió i debat.
• Estem de ple dret en fòrums, comitès i
comissions en institucions públiques i privades
• Tenim un creixement com a Col·legi discret
però constant, any rere any. A data d’avui tenim adjudicat el número 1915 de col·legiació i
en som 1209 d’actius.
• Tenim veu als MMCC quan es parla de PEDAGOGIA... Un agraïment al suport de Carme
Picart, periodista compromesa amb l’educació,
al COPEC i a la PEDAGOGIA.
• Tenim la seu social del COPEC a Barcelona
en propietat i tenim seus compartides a Tarragona, Girona i Lleida, amb atenció setmanal.
• Tenim una gran finestra oberta al món
amb la web, editada en català i castellà on
quasi bé tota la informació està disponible per
a tothom i estem presents a les XARXES SOCIALS: el 2012 estrenem TUITER, el 2013 FACEBOOK i el 2015 LINKEDIN, i seguim!!
• Tenim consolidat un competent equip de 2
pedagogues i 1 pedagog a la Secretaria Tècnica del COPEC.
Podem dir amb convenciment que avui quan
es parla de la PEDAGOGIA i de la PSICOPEDAGOGIA professional es compta amb el Col·legi
de Pedagogs.
Perquè la pedagogia i la psicopedagogia té un
Col·legi Professional consolidat i fort que defensa els interessos de la professió i el seu
exercici ètic davant la ciutadania.
Perquè el Col·legi de Pedagogs està compromès amb la cultura, la identitat i la llengua catalana, treballant des de la pedagogia per l’educació del nostre país, en tant que som un
Col·legi de Catalunya i la seva llengua és la catalana. Així ens ho diuen els Estatuts.
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Editorial
Perquè la PEDAGOGIA en l’actualitat és vigorosa, gaudeix de molt bona salut, està compromesa amb la ciutadania i és reconeguda socialment.
Així ho avala l’informe que ha publicat l’AQU
sobre la inserció del PEDAGOG/A a Catalunya,
la BORSA DE TREBALL del COPEC i el seu OBSERVATORI DE SORTIDES PROFESSIONALS.
També ho avala que des la implantació del
grau les universitats catalanes ofereixen cada
curs prop de 400 places per cursar PEDAGOGIA, a la que properament s’hi sumarà també
Blanquerna, i que des dels darrers cursos s’han
graduat prop de 300 pedagogs i pedagogues
cada curs.
El repte del Col·legi de Pedagogs és seguir treballant, lluitant i evolucionant i adaptant-se als
canvis per a què els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues siguin professionals innovadors,
creatius, reflexius... i socialment i èticament
competents.
Per acabar voldria citar un fragment del Manifest de la I Junta de Govern amb motiu de la
presentació social del Col·legi de Pedagogs en
el seu primer aniversari:
“Aquests és (...) el nostre repte perquè (...) estem convençuts del servei que com a professionals podem fer a la
nostra societat i al nostre país. Des de l’educació, des de
la funció pedagògica, en diferents àmbits professionals
i des de molts sectors socials i institucionals, construïm
cada dia i des de la discreta i modesta pedagogia de la
quotidianitat un món millor (...)” I Junta de Govern
18/06/2003
Avui 14 anys després d’aquest Manifest ho refermem, i conjuntament amb la Societat Catalana de Pedagogia: DECLAREM: El valor que la
pedagogia té per a l’educació i per a la societat
en conjunt com a activitat científica i professional. Que fem pública avui dia de l’aniversari del
COPEC.”
Salut, país i molts anys de pedagogia!
Rosa Rodríguez i Gascons
Presidenta
----------------------1-ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 15è ANIVERSARI DEL COPEC
14/06/2017- PARLAMENT INSTITUCIONAL de la PRESIDENTA
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DECLARACIÓ SOCIAL PER LA PEDAGOGIA1
14 de juny de 2017
El Col<legi de Pedagogs de Catalunya i la Societat Catalana de Pedagogia2
DECLAREN el valor que la pedagogia té per a
l’educació i per a la societat en conjunt com a
activitat científica i professional.3
Sovint s’identifica educació amb pedagogia,
talment com si s’identifiqués salut amb medicina. L’educació ha esdevingut una funció social especialitzada que exerceix tot el conjunt
de la societat i la pedagogia ha de fonamentar
l’orientació i les actuacions en els diferents àmbits de l’educació i les funcions que s’hi associen,
com ara la formació, l’assessorament, la coordinació i el creixement personal i la competència social, incloent-hi l’atenció a la diversitat
segons les necessitats educatives i la inserció
social.
S’ha de recórrer als professionals amb titulació
acadèmica i formació actualitzada per a tractar i
orientar els assumptes d’educació personal
(aptituds diferenciades, interessos manifestos,
compensació de dificultats, hàbits de salut),
d’educació comunitària (relacions de gènere,
participació social, apoderament ciutadà) i
d’educació de comportaments socials (civisme
i no-violència, diversitat cultural i sexual, tradicions religioses, tendències de lleure i consum
col·lectiu). Els pedagogs són professionals especialitzats en aquests assumptes amb relació
a les persones.
En tot cas, avui, a la nostra societat de llibertats, plural i democràtica, la pedagogia actua
segons dues coordenades: el desenvolupament personal per a decidir el sentit de la
pròpia vida i la competència social per a saber conviure sense una total identificació amb
els valors dominants. La globalització i el fet
multicultural caracteritzen les nostres societats
i no és possible una socialització uniforme o
compulsiva. La pedagogia, que actualment es
pot denominar antropogogia, ofereix guia a
l’educació infantil i juvenil, clarifica amb diversitat la formació dels adults i amb la seva
intervenció fa prevenció de riscos o mediació
en conflictes. Enfront d’una socialització externa compulsiva, la pedagogia projecta una harmonia bàsica entre el desenvolupament personal i la interacció social.
D’acord amb aquesta professionalització amb
fonament científic i compromís deontològic,
és necessari el crèdit social i el reconeixement
públic amb el consegüent aval de l’Administració perquè la pedagogia contribueixi al
benestar dels ciutadans.

1 - Evolució de la pedagogia
i consistència científica

El pedagog, paidogogos (
), era
en l’origen grec qui conduïa l’infant a qui
ensenyava (
) a la palestra (
) o l’escola d’activitat física, social i cultural.
Podem entendre que el paidogog conduïa o
acompanyava l’infant, motivant-lo, o bé obligant-lo, perquè arribés a l’escola a punt per a
aprendre els ensenyaments de gimnàstica del
cos, música-cant i gramàtica per a llegir i escriure.

Aquesta especialització de funcions tan singular de Grècia es dilueix en l’edat mitjana
d’Occident, en què l’educació és exercida, com
en la majoria de cultures, per autoritats religioses, polítiques o per la tradició comunal.
Podem considerar que Jan Amós Komensky o
Comenius inicia la pedagogia científica quan
es dedica a cercar mètodes d’instrucció en la
lectura i l’escriptura i en diferents llengües,
quan parteix de la intuïció natural de l’infant, i
pensa llibrets de text que l’infant pugui estudiar autònomament, incorporant-hi les representacions gràfiques. Tot queda ben estructurat en la seva Didactica magna (1632-1657),
que és un artifici didàctic universal per a ensenyar de tot a tothom.
Un segon pas en la construcció de la pedagogia científica el fa Johann Friedrich Herbart
amb la Pedagogia general (1806). Ja en un
context de pensament il·lustrat i liberalisme
que fuig de l’absolutisme i de la cristiandat
com a imposició, deriva la pedagogia de les
finalitats de l’educació (filosofia ètica) i la fonamenta en el coneixement de l’infant (psicologia). Així, la instrucció universal defensada
pels il·lustrats es tecnifica en graus, matèries i
modalitats, i distingeix processos descriptius,
analítics i sintètics que configuraran el pla
d’estudis. Però tot ha de contribuir a l’educació del caràcter, de la voluntat i de la disciplina com a disposició interior que permet
estabilitzar les sotragades dels sentiments en
períodes de dolor i desventura de l’ésser
humà.
Amb aquests antecedents de saviesa, s’arriba
al final del segle XIX amb la gran eclosió de
ciències diferenciades. Aquestes assoleixen un
estatut epistemològic si tenen: un objecte delimitat, un mètode propi, una finalitat específica i una propietat (que cap altra ciència no
faci el mateix). La pedagogia aspira a ser ciència experimental induïda pel positivisme dominant. Si el laboratori de psicologia experimental es crea el 1879, el laboratori de pedagogia experimental es forma el 1893, però
l’observació i la quantificació de variables
aïllades solament permeten una explicació
descontextualitzada.
A inicis del segle XX, la pedagogia científica es
fonamentarà en la biologia i la psicologia
aplicades a l’objecte educació (Claparède,
Vigotski, Wallon, Piaget), però la seva propietat és aportar una explicació integrada de les
diverses variables i crear artificis, mètodes,
tècniques, procediments o ginys pràctics i verificables, que permetin assolir objectius que
concreten les finalitats de l’educació. Montessori, metgessa, adopta la denominació pedagogia científica perquè parteix del desenvolupament biològic infantil, però organitza
els espais i crea uns materials sensorials i
manipulables. Decroly, metge, a partir de
l’observació d’infants discapacitats defineix un
mètode amb els centres d’interès i els passos
formals: observació, associació i expressió.
Cousinet, pedagog, es fonamenta en la
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sociologia de Durkheim i crea el mètode de
treball lliure en grups. Kilpatrick, pedagog,
parteix de la motivació per a aprendre (psicologia), i assaja i construeix el mètode de projectes amb el qual s’aprèn amb un pla de treball sobre una finalitat real cercant el coneixement i desenvolupant les habilitats necessàries. Freinet, amb una cooperativa de mestres,
va creant tècniques molt variades que es demostren motivadores, eficaces i adaptades als
progressos tecnològics, però defuig formular
un mètode atès que cal adequar-se a la realitat dels infants en el seu entorn.
Tots aquests pedagogs i d’altres han impulsat la
renovació pedagògica del segle XX, però no ha
arribat a transformar l’escola d’una manera generalitzada. Sovint s’han estès les pràctiques
com a recepta, com a gratificació emocional dels
mestres, i no s’ha incorporat la fonamentació
científica que dona les claus per a ajustar-les a
les circumstàncies de cada escola.
En la pràctica pedagògica hi ha diferents àmbits que corresponen a perfils professionals
diferenciats. L’instructor introdueix l’infant en
els aprenentatges funcionals que es caracteritzen per exercitació repetida: lectura, escriptura, càlcul, operatòria i exercicis. El mestre
dona valor a la instrucció, la integra als coneixements i al desenvolupament del caràcter
de cada infant per tal que sigui ell mateix. El
professor és un model de cultura per als
infants més grans i joves i professa especialment un determinat àmbit de coneixements
que arrelarà en uns alumnes o altres, segons
les seves aptituds diferenciades i els seus interessos manifestos. Els pedagogs han de tenir experiència en aquests perfils precedents
per a poder fonamentar, validar i construir coneixement integrador i dissenyar procediments que permetin intervenir en les dificultats personals i situacions difícils oferint seguretat al conjunt de docents. Amb adults la intervenció és d’acompanyament i mirar de suscitar que cadascú sigui el subjecte de la seva
pròpia promoció.

2 - Pedagogia o antropogogia:

més enllà de l’educació escolar

L’educació dels ciutadans ha estat una conquesta social, afecta el conjunt de la societat i
demana la màxima atenció de la pedagogia.
Però en la societat actual —pluralista, democràtica i alhora complexa—, la pedagogia ha
diversificat els perfils professionals segons les
diverses necessitats.
Perfils professionals dels pedagogs:
•Àmbit docent: organització de l’ensenyament, desenvolupament curricular, orientació
psicopedagògica i escola de pares. Direcció
pedagògica i institucional.
•Àmbit laboral i d’empresa: formació per a
l’ocupació i promoció, orientació i selecció
professional, formació contínua i actualització,
dinamització d’equips de treball i cooperació.
Direcció de departaments de formació.
•Àmbit social: esport, justícia, cooperació, voluntariat, atenció a les persones, salut, situacions de risc psicosocial i àmbit socioeducatiu
i cultural. Direcció pedagògica de centres culturals, socials, residencials i esportius.
•Àmbit comunitari: vida quotidiana, cohesió
social, promoció de les persones i col·lectius,
dinamització i mediació sociocomunitària i
participació cívica. Direcció d’equips d’educa-
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dors socials i de promotors comunitaris i familiars.
•Àmbit cultural: propostes pedagògiques i direcció de serveis educatius de museus, camps
d’aprenentatge, centres de natura, centres
d’interpretació, assessors pedagògics de mitjans de comunicació (radio, televisió, premsa),
promotors de produccions per a la infància i
l’adolescència.

3 - La pedagogia aporta coneixement a l’escola,
a la família i al conjunt de la societat

L’educació com a funció social afecta tothom i
tothom hi té un paper, semblantment al que
passa amb la salut i la seguretat, i per a garantir-ho la societat ha creat institucions. La
família que educa sobre la base del vincle
afectiu, l’escola que garanteix el vincle social i
l’accés a la cultura. Mestres i professors són
els professionals de l’ensenyament degudament formats per a projectar l’ensenyament,
programar les activitats, organitzar els recursos necessaris i avaluar tant els assoliments
dels alumnes com l’eficàcia del conjunt
d’accions. La pedagogia com a coneixement
científic ha de guiar l’educació, l’escolar, i avui
també, atesa la complexitat que ha adquirit,
ha d’orientar l’educació familiar i la social
comunitària. La tradició, que era el referent de
l’educació, ha esdevingut totalment insuficient
atesos els canvis socials als quals cal donar
resposta. Una part dels mestres i professors
han de ser especialistes en pedagogia i presents a totes les institucions educatives.
El coneixement i el punt de vista pedagògic
han de ser presents en tots els àmbits de la
vida social, particularment en allò que afecta
la infància i també durant totes les etapes de
la vida, en les dimensions personal, comunitària i social. L’educació és responsabilitat de
tots i els criteris pedagògics han de ser compartits. Els mitjans de comunicació són els
grans difusors i caldrà evitar finalitats contradictòries. Infants i joves, fins a la majoria
d’edat, han de percebre una clara unitat
d’acció per a la seva pròpia seguretat, i els
mitjans de comunicació poden difondre els
criteris educatius que la societat ha de compartir, sense perjudici de la llibertat quan
s’adrecen a la població adulta. Arribats a
adults ja tindran la capacitat de comprendre
la complexitat humana i social, que no hi ha
respostes absolutes i que a la vida hi ha tants
moments de gaudi com d’incertesa i de desventura.
L’expectativa actual d’una vida llarga incrementa la probabilitat de sotragades en l’ocupació laboral, en l’estabilitat econòmica, en les

relacions veïnals, en la convivència familiar, en la convivència íntima, en l’infortuni i el dol per la mort, en
l’estabilitat emocional… La
pedagogia ha d’explorar
formes d’acompanyament
personal i comunitari amb
dinàmiques de grup i en relació amb pràctiques culturals que renovin els horitzons de coneixement i el
sentit de la vida. La persona
ha d’estar preparada per a
encarar la contrarietat, girar
la frustració i evitar la depressió; és a dir, per a una
vida saludable. Una bona construcció personal dels ciutadans és la manera més sòlida de
construir una societat més humana fonamentada en la llibertat personal.

4 - La pedagogia articula la construcció
científica que integra coneixements
de diverses ciències

La pedagogia és necessària per a la societat,
es fonamenta en altres ciències, té consistència pròpia i és exercida per professionals amb
qualificació universitària i especialitzacions de
postgrau. Totes les ciències poden estudiar
l’educació com a objecte i aportar coneixement. Amb aquest coneixement, la pedagogia
ha de dissenyar formes d’intervenció, models
organitzatius, pautes d’anàlisi, recursos especialment pensats i ginys o instruments aplicables per docents i educadors socials. La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut
d’Estudis Catalans, impulsa la recerca educativa
(R+D+I) en col<laboració amb les universitats i
institucions de formació per a contribuir a la
millora de l’ensenyament amb fonamentació
científica. Les famílies i els ciutadans en general han de disposar d’orientació pedagògica
en el tracte amb la infància i la joventut compaginant les seves decisions lliures amb el
model social legitimat democràticament. La
pedagogia ha d’orientar sobre les decisions
que s’han de prendre dia a dia sobre alimentació i descans, sobre activitats de cultura,
lleure o esport, sobre com es poden tractar
determinats comportaments a casa o al carrer,
sobre relacions socials favorables i evitables,
sobre autonomia de moviments. Els estaments públics, les comunitats i les institucions
socials han d’escoltar la pedagogia i respectar
els pactes socials per l’educació i per la infància.
En educació es pot opinar com en tots els
assumptes de la vida diària, però sense ignorar determinats coneixements que expliquen
l’educació i fonamenten unes bones pràctiques. Hi ha una jerarquia tècnica. En determinats assumptes els professionals de la pedagogia haurien d’aportar aquest coneixement
de l’educació als ciutadans.
La societat ha de conèixer el valor de l’educació, de determinades realitzacions educatives.
Cal considerar totes les valoracions: valoracions personals sentides, valoracions tècniques i científiques i valoracions socials, així
com l’avaluació interna de les institucions i de
l’acció educativa a la societat. L’avaluació és
una activitat de recerca que té la finalitat de
millorar-la i que integra les diferents valoracions en models o patrons explicitats. Els
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professionals de la pedagogia són les persones competents en l’avaluació de programes i
serveis d’educació en les diferents modalitats
(formal, no formal i informal), i garanteixen
una visió objectivada i de respecte a les persones aportant els informes que contribueixen a aquesta millora. La seva participació
en equips multidisciplinaris al costat de filòsofs, sociòlegs, psicòlegs, comunicadors o
metges enriquirà els estudis i recerques amb
concrecions d’acció ben fonamentades.

5 - L’acció competent i deontològica

dels professionals de la pedagogia

Els pedagogs i pedagogues són professionals
amb formació especialitzada, responsables
d’actualitzar els seus coneixements. S’organitzen de forma col·legiada, tant si treballen en
l’àmbit privat com en l’àmbit públic. L’acció
dels pedagogs ha de ser eficaç, compromesa i
deontològica. El Col<legi de Pedagogs de Catalunya vetlla per una acció professional de qualitat i rigorosa, per l’actualització de la formació i
per unes pràctiques correctes. La Junta de Govern, elegida democràticament, gestiona les
activitats i pren les decisions, s’assessora per
mitjà d’un Consell Social atent a la realitat, i té
una Comissió de Deontologia que actualitza
el codi d’actuació professional i estudia les
possibles queixes de pràctiques incorrectes.
Els pedagogs i pedagogues es fan responsables personalment d’una actuació professional en els camps de l’educació escolar, educació comunitària i educació social, de la formació professional i laboral, de la pedagogia familiar i de la mediació. L’acció col·legiada és
una garantia social que els ciutadans han de
conèixer per a decidir entre les diverses ofertes de serveis educatius i d’orientació que s’ofereixen en una societat lliure però també de
consum. Per mitjà del codi de deontologia, els
pedagogs es comprometen a actuar amb independència, defugint la subordinació a interessos comercials, a pressions polítiques o a
actuar per interès de fama (Copec, 2013). Els
professionals són retribuïts per un vincle laboral amb institucions públiques o privades, o
amb càrrec als ciutadans si ofereixen serveis
directes, segons les tarifes convingudes. Les
opinions i les valoracions dels usuaris de serveis pedagògics han de ser escoltades i considerades.
-----------1-Text elaborat, a partir de la ponència de Martí Teixidó que
l’ha coordinat, per la Comissió de Deontologia del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya, avalat pels col·legiats membres: Josep
Armengol, Montserrat Juanpere, Albert Lacruz, Pilar Lleonart,
Carme Ponce, Martí Teixidó
2-Aprovat per la Junta de Govern de la Societat Catalana de
Pedagogia el 19 d’abril de 2017 i referendat en la sessió de
l’Assemblea General de 14 de juny de 2017. Aprovat per la Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya el 27 de
maig de 2017 i referendat pel Consell Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya el 6 de juny de 2017.
3-Signat pel president de la Societat Catalana de Pedagogia i la
presidenta de Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el 15 de juny
de 2017 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans
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Situació actual del pedagog/a
professional
Jaume Sarramona López1
L’actual situació professional del pedagog/a, s’explica tant pel context social que viu l’educació al nostre
entorn com per la trajectòria que han seguit els estudis de Pedagogia en el darrers decennis.
En el número "0" d’Educació i Xarxa2 ja es va
publicar un article fruït de les I Jornades del
Col·legi on plantejava la professionalitat del
pedagog/a. Després, lògicament, ha estat un
tema recurrent i això sol ja mostra que hi ha
punts foscos que no acaben de resoldre’s.
Passats uns quants anys, l’oportunitat de publicar novament em permet actualitzar algunes reflexions fetes aleshores.
L’actual situació professional del pedagog/a,
s’explica tant pel context social que viu l’educació al nostre entorn com per la trajectòria
que han seguit els estudis de Pedagogia en el
darrers decennis. Crec que val la pena recordar-ho breument per treure les pertinents
conclusions.
Per no anar més endarrere, recordem que
després de la guerra civil, el franquisme va
tornar a crear les seccions de Pedagogia
(1944) que ja havien existit durant la República, primer a Madrid i després a Barcelona, València, Salamanca..., les quals han anat evolucionant fins a les Facultats actuals que amb
diferents denominacions (Pedagogia, Educació, Ciències de l'educació) imparteixen el conjunt de títols universitaris corresponents als
professionals de l'educació.
A partir del 1975, la Pedagogia institucionalitzada va seguir el camí de la resta dels àmbits
acadèmics, amb l'accés a les càtedres universitàries de noves generacions de professors,
que van oferir els seus ensenyaments i publicacions en la línia dels corrents internacionals.
No obstant, diversos factors van condicionar
que els estudis de Pedagogia no s'estructuressin en una aposta valenta i coherent per
respondre a les necessitats de l'educació formal i no formal que es desenvolupaven al
país.
Al meu entendre, un factor negatiu va ser la
creació de les àrees de coneixement dels ensenyaments universitaris el 1984, que van
fraccionar la carrera en grups docents i departaments separats, competint entre si per
quotes de poder i sense coordinació en les seves respectives investigacions i publicacions.
Encara avui les àrees de coneixement determinen els tribunals de les places docents
universitàries i consoliden àmbits separats en
publicacions, congressos, seminaris, investigacions... I amb les àrees desapareix el terme
"Pedagogia", diluïda en una “Teoria de l'educació”, que dona nom a una de les àrees. Les
conseqüències van ser l'allunyament d’assolir
una formació pedagògica ben coordinada i
pròxima al sistema educatiu, tot i que es van
obrir nous àmbits d'intervenció pedagògica
en el món no formal.
Un altre factor a considerar va ser la confrontació ideològica, característica dels anys de la

transició política, que va impregnar tant les
àrees de coneixement com les propostes que
des de la universitat es feien al sistema educatiu. Les consegüents lleis d'educació es van
recolzar en sectors ideològicament afins al govern de torn, marginant altres propostes que
podien haver aportat operativitat i rigor a l'educació escolar. Aquesta situació, en un àmbit
tan sensible ideològicament com és l'educació
i atesos els antecedents dels que venia la Pedagogia universitària, va tenir conseqüències
negatives per al desenvolupament de la
professionalitat dels titulats universitaris,
manifestada en expressions com “tots som
pedagogs”.
A mitjans dels vuitanta, el Ministeri d'Educació
va organitzar tot un seguit de comissions acadèmiques perquè elaboressin propostes per a
la implantació de les carreres universitàries vigents i en proposessin de noves. L'anomenada Comissió XV va ser la responsable de fer
les propostes per als nous títols de les carreres vinculades amb l'educació. La proposta
que va sorgir d'aquesta comissió es pot resumir en els punts següents:
-Títol universitari de primer cicle (diplomatura
de tres anys) per als estudis de Magisteri.
-Títol universitari de primer cicle (diplomatura
de tres anys) per als estudis d'educador social.
-Títols de professor de secundària obligatòria
i postobligatòria constituïts per un primer cicle
d'estudis d'una carrera universitària i un segon cicle d'aprofundiment d'aquests més els
corresponents a l'exercici professional docent.
-Títol de segon cicle per als estudis de Pedagogia, que tindria una especialització en Pedagogia escolar per als procedents de Magisteri i de Pedagogia social per als procedents
de l'Educació social.
-Títol de segon cicle de Psicopedagogia, al
qual podrien accedir tant els mestres com els
educadors socials, amb els ajustos pertinents.
Amb aquests plantejaments, la carrera de Pedagogia s'adaptava a la situació d'un mercat
laboral dins i fora del sistema educatiu formal,
i seguia sent l'oportunitat d'aprofundiment
dels estudis inicials de Magisteri, tal com va
néixer, que habilités per responsabilitats de
gestió i organització dins el sistema educatiu,
a més de la investigació; el mateix es podia
dir dels educadors socials en el context no
formal.
Aquesta proposta va tenir dues oposicions
frontals. Una de les Facultats universitàries
contra el títol específic de professor de secundària, perquè els minvava assignatures de segon cicle per als que decidissin ser docents. El
Ministeri va secundar aquesta oposició i no va
acceptar la proposta dels títols específics de
professor de secundària. L'altra oposició va
venir de les mateixes Facultats de Pedagogia
o equivalents, que no van voler renunciar a
un primer cicle de Pedagogia, malgrat aquests
estudis no donaven un títol específic ni preparaven per a un exercici professional, en contraposició als estudis de Magisteri i d'Educació

6

Social. Va ser una clara expressió de corporativisme dels docents dels estudis de Pedagogia,
que van voler mantenir les matèries que
s'impartien fins llavors en el primer cicle, tot i
que l'expansió del segon cicle en especialitats
hagués pogut compensar perfectament aquesta minva inicial. D'aquesta manera va
quedar consolidada una llicenciatura en Pedagogia que no permetia accedir al sistema
educatiu formal si prèviament no s’era docent,
i en el sistema no formal el pedagogs havien
de competir amb uns educadors socials professionalitzats, amb títol universitari, i que podien aprofundir en Pedagogia al segon cicle.
La situació en què llavors van quedar els estudis de Pedagogia explica l’actual, sorgida després de l'aplicació de les directrius emanades
dels acords de Bolonya: uns estudis de grau.
La Psicopedagogia, en canvi, ha passat a convertir-se en un títol de postgrau, situant-se així
per sobre de la Pedagogia, perquè en el seu
moment es va mantenir com un títol exclusivament de segon cicle.
Per sort per a ella, no partia d'estudis de
primer cicle previs ni tenia plantilles de
professors preocupades per mantenir les
seves assignatures en ells. Per tant, l'existència
actual d'uns estudis de grau de Pedagogia
encara ha agreujat més la ina-dequació del
títol sense especialització i sense uns estudis
previs de caràcter professiona-litzador, sigui
per laborar en el sistema educa-tiu o fora
d'ell.
Es podrà argumentar que la missió de la universitat no és la de respondre estrictament a
les demandes del mercat laboral, que la seva
missió és anar més enllà de la professionalització per formar ciutadans oberts i capaços
d'adaptar-se a situacions diverses, però no es
pot oblidar que la universitat té el monopoli
en la impartició dels títols que permeten
l'exercici en la majoria de les professions reconegudes de nivell superior, per tant, la seva
responsabilitat per vincular la formació amb la
pràctica professional resulta evident. Podríem
dir que la universitat no prepara només per a
l'exercici professional, però també.
De la preparació específica es deriven les
possibilitats d'actuació professional en àmbits
determinats, però és igualment cert que són
aquests mateixos àmbits els que determinen
el perfil professional a partir del qual es podrà
establir la formació pertinent. És així com hi
haurà coherència entre el professional que es
pretén formar i l'estructura formativa de la carrera en qüestió.
Aquí sorgeix una dificultat bàsica quan es
tracta de formar pedagogs/gues. Si els àmbits
d'actuació no estan clarament determinats,
com ja s'advertia abans, difícilment es pot
perfilar una carrera que prepari per a ells. I seguir en la línia de considerar que hi ha molts
àmbits d'actuació possibles fa inviable plantejar una formació inicial que prepari per a tots
ells.
Tot i que no sembla que aquesta dificultat hagi preocupat als que van tenir en el seu moment el poder d'introduir en la normativa legal que regula les titulacions vigents, una relació de competències professionals (sic) que,
cas de ser assolides suposaria un professional
polifacètic d'un nivell inimaginable. Vegeu
quina és aquesta relació (ANECA, 2005):3
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-1.Analitzar i valorar els fenòmens educatius
en la seva perspectiva general
-2.Interpretar i valorar les informacions, notícies i normes legals referides a l'àmbit educatiu
-3.Planificar, aplicar i avaluar les intervencions educatives en funció de la realitat de cada context
-4.Estructurar de manera adequada els
missatges per comunicar, per diferents mitjans i formes, les qüestions relatives a l'educació
-5.Liderar grups i persones per a la realització
de tasques institucionals docents i d'investigació educativa
-6.Prendre decisions referides a un àmbit
educatiu concret amb coneixement de causa i
valoració de les alternatives possibles
-7.Dissenyar i aplicar tècniques i instruments
de diagnòstic i detecció de variables que justifiquen una acció educativa (diagnòstic de necessitats, capacitats, factors d'exclusió i discriminació social, dificultats d'aprenentatge, etc.)
-8.Tenir coneixement pràctic de les tècniques
generals de la docència
-9.Participar, assessorar i gestionar en les
organitzacions la planificació, desenvolupament i avaluació de plans de formació
-10.Ser capaç de dissenyar i portar a la pràctica una investigació educativa
-11.Ser capaç de dissenyar i dur a terme una
avaluació institucional i de programes educatius
-12.Ser capaç d'elaborar recursos educatius
vinculats a tasques específiques d'educació
-13.Col·laborar i assessorar en l'elaboració de
programes socioeducatius en els mitjans i xarxes de comunicació i informació (ràdio, televisió, premsa, internet, etc.)
-14.Ser capaç d'actuar com a assessor d'institucions i grups educatius
-15.Tenir un compromís ètic amb el seu actuar professional
No estranyarà, per tant, que sabent que resulta impossible escometre en una formació inicial de quatre anys totes les competències
professionals ressenyades, cada universitat,

segons els seus recursos humans disponibles i
els interessos dels seus docents s'inclini per
una preparació centrada en algun dels àmbits
contemplats en les competències. Una altra
possibilitat seria plantejar una preparació inicial absolutament transversal, que deixi les
portes obertes a posteriors especialitzacions
en el postgrau, amb perfils professionals llavors clarament determinats. Però aquest plantejament té l'inconvenient que la carrera inicial no prepararia per a cap àmbit professional específic, quan aquest ha estat el criteri
per establir les carreres en base als acords de
Bolonya del 1999. I la segona reflexió seria
plantejar-se si tals especialitzacions (postgraus) no haurien de ser accessibles a altres
titulacions de l'àmbit educatiu: mestres, educadors socials, professors de secundària, .. la
qual cosa ens porta a formular seriosos dubtes sobre la conveniència d'una titulació de
grau amb perfil de pedagog/a, tal com ja s’ha
apuntat, més quan hi ha àmbits d'actuació en
institucions docents als quals difícilment es
podrà accedir i ser realment útil, sense una
formació prèvia docent.
La conclusió a què fàcilment es pot arribar
després de l'anàlisi de la situació laboral i formativa actual del pedagog/a, és que l'existència d'un títol de grau es deu a interessos corporatius dels docents que intervenen en ell i
no a la necessitat social del mateix . Més quan
s'ha creat el títol de grau per a l'educador social, que podrà actuar en l'àmbit de l'educació
no formal amb una preparació de nivell superior, igual a la del pedagog/a i encara més especialitzada; i els mestres d'educació infantil i
primària, així com el professorat d'ensenyaments mitjans, tenen també una preparació
de nivell superior per actuar de manera plenament professional en els seus àmbits docents. No s'entrarà ara en consideracions sobre si tals formacions són adequades o no,
perquè això valdria igualment per al pedagog/a.

professionals de la pedagogia que responguin a les necessitats i àmbits actuals de l'educació, és la de convertir les sortides professionals especialitzades en altres tantes preparacions de postgrau, a les quals puguin
accedir titulats de grau en funció de la naturalesa de tals àmbits, és a dir, els educadors socials, als quals corresponen tasques l'educació
fora de l'escola, i els docents, els qui actuen
en el sistema educatiu formal; sense que això
exclogui les possibilitats dels pertinents traspassos entre un i altre sector. Si es vol seguir
mantenint la terminologia encunyada de "pedagog", es podria aplicar igualment a les especialitzacions corresponents, i així existirien
pedagogs socials, pedagogs laborals, pedagogs directors, pedagogs inspectors, etc. De la
mateixa manera que avui molts titulats en
Pedagogia es diran directors escolars, inspectors, planificadors, etc. Tots ells haurien de poder formar part del Col·legi de Pedagogs amb
ple dret, naturalment.
En qualsevol cas, res hauria d’impedir l'esforç
de seguir aprofundint en el saber científic vinculat amb l'educació, on queda molt camí per
recórrer, fins i tot entre els propis professionals de l'educació, que no sempre són conscients de la necessitat d'adquirir i aprofundir
els coneixements pedagògics, donant certes
preferències a característiques de relació i comunicació que, sent necessàries en l'educació,
no garanteixen per si soles l'activitat plenament professionalitzada.
-----------1-Doctor en Pedagogia, Pedagog i Mestre. Catedràtic Emèrit de
la Universitat Autònoma de Barcelona. President del 1r. Consell
Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Autor d'innumerables publicacions sobre pedagogia i educació.
Col·legiat núm. 120. Es pot consultar la seva trajectòria pedagògica i educativa a www.sarramona.net
2-Sarramona, J. “Les competències professionals del pedagog i
del psicopedagog”, Revista Educació i Xarxa, EIX, núm. "0", març
2004. Col·legi de Pedagogs de Catalunya
3-ANECA: Libro Blanco: Título de Grado en Pedagogía y Educación Social. AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALI-

L'única alternativa raonable a la situació plantejada, i que no invalida la necessitat de tenir

DAD Y ACREDITACIÓN. Madrid, 2005

SERVEIS I AVANTATGES PER A COL·LEGIATS I COL·LEGIADES
EMPRENEDORS/RES
•AGENDA: incorporació directa d’activitats formatives i esdeveniments.
•ANUNCIS WEB: sense cost per difondre activitats dels col·legiats/des.
•ASSESSORAMENT JURÍDIC, FISCAL I LABORAL: consulta sense cost.
•AULA DE PEDAGOGIA: presentació de propostes formatives.
•CORREU CORPORATIU: @pedagogs pel vostre correu professional.
•DIPLOMA COL·LEGIACIÓ: pel gabinet o despatx professional.
•DIRECTORI DE PROFESSIONALS: difusió de serveis pedagògics i psicopedagògics.
•ESPAIS: entrevistes, reunions i formació en condicions avantatjoses.
•PROMOCIÓ PROFESSIONAL: bibliografia, borsa treball, perfils professionals…
•PUBLICACIONS: difusió de publicacions i publicació d’articles.
•RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL: pòlissa col·lectiva col·legial, sense cost.
•WEB I BLOGS: incorporació a la web del COPEC.
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La transformació de la pedagogia des de
la segona modernitat fins l’actualitat
1

Quin paper juga la pedagogia en aquesta societat postmoderna?
Carlos Jiménez García2
Autors emblemàtics com Rousseau, Kant o
Pestalozzi, defensaven la importància de la
pedagogia en la seva època. El renom que va
acompanyar aquesta ciència d’origen filosòfic
va arribar a considerar-la, segons les paraules
de Joan Soler i Conrad Vilanou (2001:14), com
“un element essencial de la modernitat” que
pretenia portar a la societat cap a la seva llibertat. Tanmateix, a mesura que varen passar
els anys, la pedagogia no s’ha acabat de consolidar en una societat coneguda actualment
com a postmoderna. Segons ens explica
Laudo (2011:51), a través de Fullat (2002a)3,
aquesta es caracteritza per “la no acceptació
d’una realitat absoluta, autònoma i suficient”,
entenent que es promouen uns valors canviants, fora de tota veritat fixes i únics. Per
tant, quins han sigut els motius que han
portat a la pedagogia a trobar-se diluïda en el
tarannà i ideari dels ciutadans? A continuació,
s’intentarà comparar dues èpoques on la pedagogia s’ha viscut des de dos prismes totalment diferents: la il·lustració i l’època postmoderna.
Conceptualització
Abans d’endinsar-nos en matèria, és de vital
importància fer una petita indagació sobre
què és la pedagogia. Entendre d’una manera
més acurada què promou aquesta ciència,
permetrà una millor reflexió i esdevindrà una
causa fonamental per entendre les conclusions que s’han realitzat a la part final d’aquest assaig.
Per entendre la pedagogia, el centre d’interès
que mou aquesta reflexió, cal recórrer al seu
significat epistemològic. Aquesta paraula, que
presenta els seus orígens en l’antiga Grècia,
està formada per dues paraules: Paidos, que
significa nen, i Agein, que significa conduir, en
definitiva: Conductor o instructor dels nens/es
(Abbagnano & Visalberghi, 1964). Quan parlem de guia o referent, ens referim, tal i com
expressa el model pedagògic Paidocentrista,
en un individu capaç de guiar al seu alumne
cap a un procés de construcció personal on
sigui ell mateix qui investigui i autoconstrueixi
el seu propi procés d’aprenentatge (De Zubiría, 2007). Tot i això, actualment, aquest concepte ha patit una clara evolució i en conseqüència les tasques que se li atribuïen a la
figura del “pedagog/a” com a guia/acompanyant de l’infant s’han vist alterades (Montés,
2007)4. Al llarg de les diferents etapes històriques, la pedagogia ha generat al voltant
seu, un conjunt de discursos de diferent índole, des del naturalisme de Rousseau passant
pel pensament i la doctrina marxista, fins arribar a la cultura postmoderna de Jean François
Lyotard. Cal entendre llavors, que la pedagogia, tal i com proposa Vilanou (2000), no es
tracta d’un terme que roman estàtic, sinó que
seguint el descobriment que es va realitzar
allà cap al segle XIX al voltant de l’evolucionisme, es tracta d’un concepte que es trobarà
en constant transformació, o si més no, en
constant adaptació, seguint les bases d’un
dels màxims representants d’aquesta teoria
com és Charles Darwin.

L’època de les llums: La il<lustració
Tal i com diu Octavi Fullat en el seu llibre “El
siglo postmoderno” (2002b): “no es pot entendre postmodernitat sense saber abans que
és modernitat [...], al cap i a la fi post en llatí
indica després, el que ve a continuació” (Fullat,
2002b). A l’època moderna, etapa que transcorre des dels segles XV fins a finals del segle
XIX, convergeixen dos moviments clarament
diferenciats: per una part el Renaixement i
per l’altre la Il·lustració (Fullat, 2002b). Sense
deixar de banda autors destacats com a Descartes, Bacon o Locke, els quals tenen una
gran influència en les teories dels pensadors
posteriors, s’inicia aquest assaig a la Il·lustració, ja que els problemes educatius varen esdevenir una de les principals causes d’estudi i
és en conseqüència on la pedagogia adopta
un paper protagonista (Vilanou, 2000).
Ens situem llavors a l’època de les llums, allà
cap al segle XVIII. Aquest corrent que va tenir
la seva màxima expansió a països com França, Anglaterra, Itàlia i en més gran mesura a
Alemanya, centra els seus interessos en el coneixement de l’home, analitzant tots i cada un
dels aspectes del món en el que aquest viu
(Abbagnano & Visalberghi, 1964). Aquesta visió més humanista, esdevindrà que els il·lustrats veiessin en l’educació el potencial necessari per obtenir la màxima llibertat, de manera que fins i tot el govern promourà l’educació entre els seus ciutadans. El racionalisme
que assotava l’època de la Il·lustració, de la
mateixa manera que deia Descartes anteriorment, tenia com a principal finalitat que tota
la societat assolís una raó absoluta5 on s’englobessin tots els camps on l’home estigués
present, oblidant tota tradició o prejudici sobre èpoques anteriors (Larroyo, 1973). La
connotació negativa a la qual estaven sotmeses les posicions que es van forjar al passat,
que provenen de la pobresa i la fam viscudes,
havien de passar pel tribunal de la raó per tal
de confirmar-se com elements precisos d’incorporar per arribar a la llibertat de la que
parlàvem anteriorment (Abbagnano & Visalberghi, 1964). Aquest serà un dels motius de
que la pedagogia tingui un paper tant important en aquesta època, ja que es considerarà
com l’eina capaç de reescriure i transmetre un
seguit de comportaments totalment nous i
adaptats a tot allò una idea de progrés que
impregnava la mentalitat de la societat il·lustrada. Per tal de normalitzar aquest saber, que
a través de l’educació es volia proposar a la
societat, sorgeix la pedagogia com una ciència
capaç de recollir tot un seguit de normes fixes
enfocades a l’assoliment de la raó a través
dels discursos educatius que recollien els diferents autors.
Una altra de les característiques de la Il·lustració, que es plasma posteriorment en el discursos dels autors amb més rellevància com
Rousseau, és la necessitat d’incorporar a l’infant en les seves obres i pensaments (Bowen,
2001) ja que des d’aleshores, aquesta no es
considerava com una etapa amb la qual
s’havia de fer incidència en el moment d’edu-
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car (Fullat, 1996). Per tant, s’obre una nova via
d’estudi que s’anirà incorporant en els pensaments dels autors de l’època. Aquest afany
per obrir noves vies d’estudi, dotarà a la pedagogia d’un sentit molt més global, tal i com
es parlava anteriorment, ja que la infància serà la primera etapa a la qual s’haurà de fer incidència per tal de desenvolupar l’intel·lecte i
la raó a diferència d’anteriors etapes, on l’educació només tenia com a objectiu “sortir del
pecat i assolir la salvació” (Bowen, 2001:227).
Tot aquest seguit de pensaments que impregnaven el segle XVIII, van forjar una definició
al voltant de la pedagogia, la qual, que a través dels referents pedagògics de l’època i la
posterior recollida dels seus escrits en les enciclopèdies, van dotar a l’educació d’un caràcter infinit que calia incorporar al llarg de la vida de l’individu (Falgueres, 1989).
La gran rellevància que va tenir aquesta ciència que estudiava l’acte educatiu per al desenvolupament de la persona, idea totalment arrelada de les concepcions envers la figura de
l’home i la seva necessitat de progressar, va
provocar l’allau d’opinions i escrits sobre quina era la millor manera d’educar tenint en
compte allò que necessitava la societat en
aquell precís moment. D’entre aquests autors
destaquen, malgrat ja s’han nombrat anteriorment, Rousseau, Pestalozzi o Kant, entre
d’altres.
En un principi, hom podria pensar que la pedagogia es trobava en una situació immillorable, però a mesura que varen passar els anys,
aquesta situació va canviar quan es va iniciar
la prou coneguda: societat postmoderna.
La societat postmoderna
A l’hora d’entendre quin és el camí que ha
patit la pedagogia en una societat postmoderna com l’actual, un dels autors que més
clarifica la seva transformació és el filòsof
d’origen francès Jean-François Lyotard (19241998). Aquest autor, relata un escenari on el
saber es transforma en un concepte lligat a la
performativitat. Joan Soler i Conrad Vilanou
(2001:14) estableixen que aquest tipus d’ensenyament, que sorgeix com a conseqüència
dels valors característics de la societat postmoderna, “es redueix al triomf, a l’eficàcia [...]
i a una raó purament instrumental”.
Aquesta metamorfosi que modifica totalment
el saber, esdevé degut a l’entrada d’una societat que domina un volum considerable d’informació a causa del que denomina ell com a
“màquines de la informació”.
La facilitat d’accedir a la informació, segons
l’autor, implicarà que el saber s’hagi convertit
en una de les principals fonts de producció,
de manera que la seva utilització per part de
les institucions i els òrgans públics tindrà una
gran repercussió en la manera que s’utilitzi
per transmetre’l. Lyotard, en el seu llibre la
Condició postmoderna (1979), en el que parla
en un dels apartats sobre el paper de l’educació superior dins de la postmodernitat, aborda
aquesta temàtica determinant d’alguna manera que el paper de la pedagogia en aquesta etapa no serà un altre que el de reproduir
un seguit de competències que siguin útils
pel sistema social en primer lloc, i el d’afavorir
un conjunt d’aprenentatges que propiciïn la
creació de nous sabers que generin a posteriori més poder: “l’avantatge pertany al que
sap i pot obtenir un suplement d’informació”
(Lyotard, 1979:41).
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A través de l’anàlisi hermenèutic de la seva obra, es recullen un seguit de pautes que sens
dubte són de vital importància per entendre
la pedagogia postmoderna. Anteriorment, s’ha
esmentat que els valors de l’època, es caracteritzen pel seu caràcter tècnic, i que lligats a
la idea de performativitat establerta per Lyotard, només tenen validesa segons la seva eficàcia. Seguint aquesta premissa, l’autor francès estableix que l’educació superior ha d’estar preparada per reproduir un tipus d’intel·ligència lligada al saber tecnològic que permeti
resoldre qualsevol tipus de problema de la
manera més ràpida possible. En reflexió constant sobre aquesta temàtica, Lyotard aborda
la idea d’una educació superior que centri els
seus coneixements en la consecució de la següent qüestió: “I per a què serveix?” en detriment de “i això és veritat?”.

bases postmodernes, si el que prima són els
resultats per sobre de la reflexió, les persones
que generarà l’educació seran reconegudes
per la seva competitivitat i individualitat, les
quals no buscaran una altra cosa que obtenir
certes evidències del seu coneixement amb
l’objectiu de posicionar-se per sobre dels demés, tot i que pel camí s’hagi de trepitjar a
l’altre per aconseguir-ho.
La pedagogia per tant, es troba en un estat
totalment líquid, fent referència a les idees de
Bauman (2002). Si els resultats prevalen per
sobre de tot, la pedagogia, aquella ciència
sorgida de la reflexió, queda en entredit, entenent que “sense intenció normativa no hi ha
pedagogia” (Trilla, 2005:293). El sentit de pensar més enllà del que succeeix en el present,
dificulta l’existència d’una pedagogia postmoderna.

Conclusions
L’objectiu principal d’aquest assaig és conèixer els motius que han portat a la pedagogia ha trobar-se en un moment d’impasse. A
través de les diferències exposades entre una
època i l’altra, es poden veure certs indicadors
de totes aquelles coses que han anat evolucionant al llarg de la història i que han transformat el saber pedagògic. Comencem per
tant, per establir una petita diferència entre la
pedagogia d’ambdues etapes. Pel que fa a la
segona modernitat, ens topem amb una pedagogia rígida i estable que seguint la tradició
de la Bildung, intenta dotar a la humanitat
“un model universal i genèric vàlid per a tothom” (Soler & Vilanou, 2001:11). S’estableix
per tant, una sinèrgia entre pedagogia i progrés, entenent que aquesta, a través de l’acte
educatiu i seguint les màximes il·lustrades,
l’home assolirà la moralitat, fita a la que tota
la humanitat ha d’arribar. Extraiem per tant, a
través dels autors de referència, una necessitat imperativa -seguint la línia dels imperatius
categòrics de Kant- d’establir una teoria absoluta que permeti la salvació d’una societat
que anys enrere havia estat assotada per una
gran crisi. En contraposició a aquesta, i degut
a un seguit de canvis agreujats en gran part
per les Guerres mundials i la Guerra freda, el
paradigma que implorava l’època de les llums
transformarà la pedagogia en una ciència totalment diferent a la d’anys enrere. Aquesta,
s’ha anat configurant a mesura que els valors
imposats per la postmodernitat anaven incrustant-se. En aquest context, la pedagogia
s’ha transformat en un saber tècnic, la qual
regeix el seu èxit en funció dels resultats obtinguts, atorgant-li “una manera de fer i pensar sobre educació caracteritzada per la provisionalitat, la inconsistència i l’anar tirant”
(Prats, 2004:318). La manera d’entendre-la
com un “macrorelat” absolut i vertader (Soler
& Vilanou, 2001) han desaparegut totalment
degut a l’aboliment d’una certesa que permeti
explicar totes i cadascuna de les coses (Laudo,
2011). En aquest punt, les tecnologies de la
informació, que tanta importància denoten a
l’obra de Lyotard, han servit com a trampolí
per impregnar el rigor tècnic del que parlàvem anteriorment. L’entramat és el següent.
La immediatesa facilitada per les noves tecnologies en el moment que hom vol accedir
al coneixement, fa que a la vegada es creï
una cursa per assolir el poder: aquell que disposi de més coneixements, més fàcil ho tindrà
per controlar els demés. Per tant, i seguint les

El fet de no disposar d’un gran corrent pedagògi a l’actualitat es deu principalment als valors, que arran de diferents moments històrics
claus com va ser el totalitarisme o la influència de la Guerra Freda, s’han anat implementant en el tarannà de les persones, reproduint
des de les escoles un seguit de pautes que
agreugen encara més aquesta manera d’actuar basada en la immediatesa de resultats.
Tot i això, alguns autors consideren que “es
detecten espurnes per a l’esperança” (Vilanou, 2000:59). Malgrat la teoria exposada anteriorment, que és aquella en la que hom se
situa actualment, des de diferents corrents
com per exemple l’antropologia, s’ha vist de
la importància de tornar a confiar en la pedagogia com la ciència encarregada d’una formació humana, entenent que mitjançant aquesta es pot revertir una manera de pensar
purament tecnològica i instrumental com la
que ens trobem en aquests moments (Vilanou, 2000).
Per tant, el fet de no saber identificar què és
una pedagogia postmoderna, no implica que
no existeixi (Laudo, 2011). Aquest mateix autor, defensa que la postmodernitat no avala la
invalidesa d’una veritat absoluta, sinó que la
relativitza. Per relativitzar s’entén el fet d’acceptar que existeixen multiplicitat de respostes, les quals no són unes més certes que
d’altres. Per tant cal afirmar, que tot i el context líquid en el que ens trobem, no significa
que la pedagogia es trobi a l’oblit, sinó que
alberga tantes vessants, tal i com es pot veure
en les diferents corrents exposades per Soler i
Vilanou (2001), que aquest fet porta a un
dissolució respecte la seva definició, ja que no
existeix una manera absoluta de referir-se a
ella.
Malgrat aquest fet, no vol dir que la pedagogia hagi desaparegut, ni molt menys, simplement que aquella ciència, la qual tenia els seus orígens a l’època moderna i es regia per
valors absoluts ha patit una metamorfosi, dotant-la d’una diversificació de perspectives
que l’ha portat a la dissolució de la seva definició primerenca.
No obstant, i amb l’objectiu de que assumeixi
un rol més actiu, cal que aquesta trobi aquella
rigidesa pròpia de la Il·lustració, tal i com diu
Laudo (2011:63) “incloent la possibilitat d’una
pluralitat de sentits”, i acceptant que la pedagogia, es construeix en tots i cadascun dels
docents i pedagogs que volen millorar l’educació, i no només a través d’una única veritat.
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“ARA ÉS DEMÀ: DEBAT SOBRE EL FUTUR
DE L’EDUCACIÓ A CATALUNYA”1
APORTACIONS DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA2
Junta de Govern 13 d’abril de 2017
INTRODUCCIÓ
El projecte ARA ÈS DEMÀ liderat pel Consell
Escolar de Catalunya fou presentat davant la
comunitat educativa l’octubre del 2016, obrint
un gran debat entre els agents educatius implicats: mestres, professors, pedagogs, famílies
i ciutadania en general. Un debat que parteix
de cinc ponències elaborades per acadèmics
amb contrastada expertesa en les temàtiques
abordades, amb propostes trencadores que
tenen el propòsit de generar debat i reflexió
dins la comunitat educativa.
Un procés participatiu reforçat amb jornades,
conferències, xerrades i debats arreu de Catalunya on moltes veus -universitats, centres
educatius, institucions i entitats, col·legis professionals, administració pública, etc. han analitzat la realitat educativa, amb experiències
reeixides i propostes sobre què cal fer i com,
algunes recolzades en la millora del sistema
educatiu i, d’altres, capgirant-lo completament.
En aquest marc participatiu el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, com a membre de la
comunitat educativa i social, ens sentim interpel·lats i, compromesos com ho estem amb
l’educació del nostre país, no en podem ni en
volem restar al marge d’aquest gran debat,
pel que mitjançant comissions de treball elaborem l’aportació pedagògica del COPEC.
A nivell general ens ha sorprès gratament
l’aposta atrevida de les ponències, amb una
carta als reis innovadora que no es deixa
arrossegar pels condicionats del que hi ha ara,
sinó amb propostes concretes que revoluciona el sistema educatiu actual.
Sorpresos, també, que en les ponències la paraula PEDAGOGIA surti 9 vegades en els “Els
pilars del sistema educatiu”, 1 vegada en
“L’arquitectura del sistema educatiu”, 18 vegades en “El centre educatiu”, 9 vegades a “El
professorat”, 1 cop a “L’alumnat”. I que el mot
PEDAGOG/A surti 1 sola vegada en les cinc
ponències, concretament en la de Neus
Sanmartí per referir-se a Dewey.

és a la salut i, seguint al doctor Enric Prats4, la
literatura té el filòleg i l’educació té al pedagog. Aquesta és la primera i més important
aportació que fa el Col·legi de Pedagogs, que
la PEDAGOGIA i el PEDAGOG/A tingui el paper rellevant que li correspon en el sistema
educatiu.
El COPEC, en relació als professionals que han
d’intervenir dins del sistema educatiu aposta
per la interdisciplinarietat i multidisciplinarietat, és important disposar d’equips de professionals que es complementin, des de diferents mirades disciplinàries, en l’abordatge de
la singularitat de cada alumne/a en qualsevol
de llurs etapes educatives.
Tanmateix entenem que no podem renunciar
a la pedagogia com a fonamentació del sistema educatiu –i de l’educació més enllà de
l’escola- en el seu sentit més ampli, atès que
la pedagogia és la ciència de l’educació. Tothom se sent autoritzat per a parlar de pedagogia, des de qualsevol àmbit i temàtica, però
cada cop es parla menys dels pedagogs i pedagogues que són els veritables experts en
educació. I els qui realment poden fer pedagogia.
Perquè els pedagogs/gues són els arquitectes
del fet educatiu i són essencials per acompanyar els processos educatius i formatius
des de totes les vessants i actors: alumnes,
mestres, professors, educadors i famílies i centres educatius i comunitat educativa. Des del
Col·legi de Pedagogs creiem en la suma per a
reeixir, però no a costa de menystenir i/o invisibilitzar als pedagogs/gues i la pedagogia.
És en aquest context i a partir de les cinc ponències que són la base del debat i participació del projecte ARA ÉS DEMÀ, el Col·legi de
Pedagogs mitjançant les comissions creades
ad hoc -una per cada ponència- formades per
pedagogs i pedagogues experts en cadascuna
de les temàtiques abordades, aportem anàlisi,
reflexions, propostes –i a voltes reivindicacions- per a una educació universal de qualitat, equitativa i catalana.
ELS PILARS DEL SISTEMA EDUCATIU
Ponència 15

En aquesta mateixa línia, la Jornada de Cloenda d’ARA ÉS DEMÀ, del 25 de març passat,
durant el diàleg amb els autors de les ponències es va fer patent la manca d’incorporació en el llenguatge dels ponents els mots
pedagogia i pedagog/a, en aquest sentit en el
torn de debat el Col·legi de Pedagogs va adreçar una pregunta transversal –als ponentssobre aquesta qüestió a la que es va respondre que la pedagogia era quelcom implícit
que ja es donava per suposat.

En el marc de la ponència el doctor Font desenvolupa 4 pilars que, considera, sustenten
el sistema educatiu: EQUITAT, INCLUSIÓ, PLURILINGÜÍSME I FAMÍLIES, una proposta que
analitza i interpel·la a la comunitat educativa a
nous horitzons –diferents dels que hem albirat fins ara- i així tenir una visió global i a vol
d’ocell de com ha de ser el sistema educatiu a
casa nostra.

Com a Col·legi de Pedagogs no compartim aquesta resposta i considerem greu que s’hagi
menystingut –en les ponències- al pedagog/a,
professional cabdal per al sistema educatiu
atès que, com diu el doctor Martí Teixidó3 la
pedagogia és a l’educació el que la medicina

Una potent i travada ponència que només li
falta posar més èmfasi en la PEDAGOGIA
com a ciència que és de l’educació i incorporar en el discurs el rol dels PEDAGOGS i
PEDAGOGUES, com als veritables experts que
són del fet educatiu.
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Equitat
Si un dels pilars de les polítiques d’igualtat
d’oportunitats és l’existència d’ajuts i beques
també creiem necessàries les polítiques de
suport a les escoles amb dotació de més recursos per a poder atendre els alumnes amb
necessitat educatives específiques que passin,
no només per l’escola pública, sinó també per
l’escola concertada on també se’n troben d’infants i adolescents en situació de risc i aquestes no gaudeixen dels mateixos ajuts. La justícia i l’equitat porten a què cada pare pugui
triar segons els seus valors, l’escola que cregui
millor pels seus fills i filles sense detriment
d’ajuts i suports.
Certament, com ens diu Lluis Font en la seva
ponència, l’educació és un ecosistema que va
més enllà de l’àmbit estrictament escolar i per
tant compartim la necessària col·laboració de
diferents agents per tal de poder educar els
nostres infants, com diu l’aforisme, “es necessita tota la tribu per educar un infant”. Tanmateix pensem que en aquesta participació
s’ha d’analitzar el rol de les famílies en l’escola doncs al no ser especialistes en educació,
cada pare i cada mare vetlla pel bé del seu
fill/a -com ha de ser- i per tant es perd de vista la globalitat del centre. Com a Col·legi de
Pedagogs apostem per incorporar escoles de
pares on es pugui fer un acompanyament a
les famílies i ajudar en la tasca educativa dels
pares i mares, de manera que es pugui detectar famílies en ambients de risc o que no puguin col·laborar amb l’escola, per a contribuir
en l’equitat i oportunitat de projectes personals de desenvolupament per a cada infant i
adolescent.
D’altres temes punyents que provoquen desigualtat són els horaris on cal ajustar la realitat
a la societat i per tant cal anar adaptant la vida a horaris més racionals on les famílies puguin compartir temps amb els seus fills/filles
per tal de transmetre valors, la qual cosa no
significa haver de fer “els deures”, tema controvertit i recurrent que està generant molts
debat entre partidaris i detractors. Com a pedagogs i pedagogues pensem que cal que hi
hagi un cert estil de deures a casa per a compartir amb la família, evidentment no poden
ser deures repetitius dels que s’han fet a l’escola ni tampoc allò que no s’ha tingut temps
de fer a classe. Cal posar-hi imaginació i al
mateix temps crear hàbits de treball i per tant
cal diferenciar les etapes del sistema educatiu
i ajustar les tasques a l’exigència del món del
saber. Els infants i adolescents que comparteixen a casa el que han fet a l’escola d’una
banda es fomenta la vinculació familiar i,
d’altra, s’incorpora la visió dels pares, mares,
avis, germans grans al que han descobert i/o
après, consolidant els aprenentatges perquè
es pot constatar la seva aplicació fora de l’àmbit escolar.
Inclusió
La inclusió és la gran aposta del Departament
d’Ensenyament, però també de tota la Comunitat Educativa i, com no podia ser d’una altra
manera, dels pedagogs i pedagogues. Tots
ens podem posar d’acord ràpidament que
l’aprenentatge s’ha de personalitzar i com bé
es diu en la ponència no és una nova moda
psicopedagògica sinó que partim d’un principi
universal “cada persona és única” i per tant
cada “alumne/a és únic/a i és excepcional en
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alguna cosa” al mestre, al professor, al docent... li toca descobrir-ho. Atendre els diferents ritmes d’aprenentatge, respectant les intel·ligències múltiples és despertar la motivació i l’interès per aprendre, de fet com a pedagogs i pedagogues pensem que és la única
manera d’aprendre a partir de la motivació
intrínseca de l’alumne/a.
Tots els agents educatius implicats sabem què
cal fer, hi ha molta literatura al respecte: procediments, protocols, guies, manuals, prescripcions, informes, publicacions... però és més fàcil de dir que de fer i aquí sí que hem de reivindicar el rol de la pedagogia i la del pedagog/a. Per a respondre a les necessitats d’un
sistema educatiu inclusiu el primer que cal és
disposar de pedagogs/gues que, de forma interdisciplinària, d’una banda assessorin als
docents i llurs famílies i, d’altra, facin seguiment i acompanyament individualitzat de cada alumne/a. I això demana més dotació
pressupostària i reconèixer la competència
dels pedagogs i pedagogues en la seva expertesa i coneixement pedagògic de l’educació
Plurilingüisme
Certament bàsic per als nostres alumnes el
domini de llengües estrangeres donada la
globalització del món, però sense oblidar que
la competència lingüística comença per la
llengua materna i la llengua oficial. Si no hi ha
una bona base d’estructures lingüístiques en
llengua pròpia les metodologies en llengües
estrangeres cau per la seva pròpia base. Saber
parlar, escoltar i llegir són la base de les
competències lingüístiques.
En un nivell molt puntual, fem un toc
d’atenció en relació a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües. A les escoles posem
molt d’èmfasi en ensenyar a llegir i a escriure
(cosa important de desenvolupar), però volem
fer notar que la majoria de l’alumnat, a la
seva vida, dedicarà moltes més hores a parlar
i a escoltar. Això a l’escola s’ha de tenir present per millorar l’ensenyament-aprenentatge
d’aquestes dues, també, importants competències lingüístiques.
A Catalunya tenim un model d’immersió lingüística amb una trajectòria d’anys i que ha
integrat a moltes cultures i parlars d’arreu que
han sigut acollits a casa nostra, però tenim un
gran handicap: quina és la llengua que parlen
al pati els nostres infants i adolescents? És necessari promoure l’ús social del català més
enllà de les aules.
Famílies
L’entrada de les famílies a l’escola no l’hem
de limitar al seu paper als consells escolars o
a l’acció de les AMPA. En aquest sentit, pensem que hi ha hagut una perversió del seu
rol, intervenint i decidint sense la necessària
preparació professional (científica si es vol), en

planificacions que no els pertoca, però se’ls
desaprofita en allò que de coneixement expert poden aportar al nostre alumnat.

pensem que caldria potenciar l’etapa clau
dels 0-6 anys, etapa de màxima plasticitat cerebral.

Les famílies són bàsiques en l’aprenentatge
però més en la formació dels infants. Família i
escola han d’anar de la mà però cal tenir en
compte que els pares i mares no són docents.
En aquest sentit són imprescindibles els espais de participació i col·laboració de les famílies amb l’escola, tot respectant la tasca educativa dels mestres i professors.
Imprescindible el rol del pedagog/a en l’acompanyament i suport a les famílies tot canalitzant aquesta participació en benefici de
l’escola i de cada infant i adolescent. Important, també, fomentar envers les famílies i la
societat el reconeixement de la tasca del mestre i del professor; els docents per definició
són professionals competents, implicats i
compromesos i han de ser valorats socialment per a què puguin reeixir en la seva comesa.

És per això que cal una escola bressol oberta i
flexible a la realitat de cada família, tenint en
compte, al mateix temps, la possibilitat de
crear escoles de pares en les mateixes llars
d’infants, per tal d’acompanyar les famílies en
el creixement i desenvolupament cognitiu i
motriu dels seus fills/es.

En moltes ocasions s’exigeix a l’escola més
del que li pertoca fer. És necessari recordar el
principi universal “els primers educadors dels
fills són els pares” però s’ha d’aprendre a fer
de pares; com es diu a nivell col·loquial els
fills no venen amb manual d’instruccions per
tant se n’ha d’aprendre i qui millor que els
pedagogs i pedagogues per portar a terme
aquesta tasca?
L’ARQUITECTURA DEL SISTEMA EDUCATIU
Ponència 26
La ponència aborda el sistema educatiu des
d’una concepció –com Joan Mateo indicaque l’escola és un sistema dinàmic, d’aquí
prendre com a referència l’arquitectura enlloc
de l’estructura, perquè els elements del sistema educatiu dialoguen entre si i tenen veu
pròpia. És en aquest marc que el Dr. Mateo fa
una proposta agosarada i possible que canvia
el sistema d’etapes educatives partir de la
universalització de l’educació des del 2 fins els
18 anys.
Des del Col·legi de Pedagogs considerem una
proposta amb la que estaríem d’acord en bona part perquè compartim amb el Dr. Mateo
la necessària reorganització de les etapes
educatives per donar resposta a l’educació
primerenca i a l’educació de sortida dels nostres joves.
Si alguna cosa podem dir de la ponència és la
manca de referències a la PEDAGOGIA -només 1 cop a la pàgina 3- i al PEDAGOG i PEDAGOGA al que no es nomena en cap ocasió.
Com ja hem comentat ho considerem greu
atès que el paper del PEDAGOG/A és fonamental per a donar cohesió a tot el sistema
educatiu, principalment en les transicions entre cicles i etapes educatives i en l’orientació a
les famílies i alumnat de forma transversal,
amb una incidència important en les darreres
etapes educatives.
Etapa 2-5 i 5-11
En relació a la proposta 2-5, els centres que
ofereixen l’etapa dels 0-3 anys actualment
disposen de projectes educatius de qualitat
que garanteixen una resposta adequada al
moment evolutiu de canvi i creixement que
estan vivint els infants. D’aquesta manera,
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D’aquesta manera, valorem que caldria generar polítiques proactives amb models educatius i de criança oberts, plurals, diversos, rics i
pensats en el context, aportant solucions a la
societat. En aquest sentit és important la incorporació del pedagog/a en les escoles de la
primera etapa educativa que faci l’acompanyament i orientació a les famílies i garanteixi la qualitat pedagògica del projecte educatiu i d’assessorament als mestres i educadors del centre, així com l’atenció a les primeres necessitats que es puguin descobrir.
Etapa 11-15
La ponència contempla l’etapa 11-15 d’Educació Secundària en un mateix centre, potser
fora el moment de replantejar l’Etapa 0-8 en
centres específics, com es fa amb èxit a altres
països, que viuen l’Educació Infantil i el Primer cicle de Primària com a una inversió. Cal
respectar el ritme dels infants, el seu temps i
crear polítiques que així ho contemplin.
Pel que respecta a la proposta en l’educació
obligatòria (5-18 anys) serà important preparar als joves per a les competències que trobaran en el futur, canviant doncs, la formació
del professorat perquè en els centres educatius s’utilitzin metodologies actives i vivencials
contextualitzades a la realitat dels alumnes,
per tal que el seu aprenentatge sigui útil i significatiu. De manera que, serà necessari que
la formació del professorat de l’educació primària i secundària de 1r grau sigui complexa i
complerta, tenint en compte les especialitzacions i les diferències maduratives de les
edats dels alumnes que contemplen aquests
cursos.
Altre cop posem l’èmfasi en la incorporació
del pedagog i pedagoga en els centres educatius per a què facin el seguiment i acompanyament a les famílies, el suport i assessorament pedagògic als docents, i el seguiment
i orientació en totes les etapes educatives, especialment als adolescents que es troben en
una etapa de grans canvis fisiològics i maduratius i als joves que afronten l’última etapa
del sistema obligatori i han de prendre decisions importants per al seu futur a nivell personal, als estudis i/o a l’entrada al mercat de
treball.
Etapa 15-18
L’impuls dels 15 als 18 anys es veu com una
bona oportunitat. En el moment actual hi ha
un buit, tant a nivell de metodologies pedagògiques de treball, de recursos com de professorat motivat i preparat per donar resposta
a les necessitats de l’alumnat d’aquesta etapa
i la seva diversitat. Totes aquestes situacions
s’han d’analitzar, frenar i reconduir. Per sort hi
ha també molt bones experiències, molt bons
professionals i bones pràctiques que poden
donar llum per a repensar aquest nou model.
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El full de ruta ha de partir d’evidències i ha de
comptar amb els pedagogs i pedagogues
com a professionals experts en educació i orientació que el liderin. Una etapa en què l’adolescent i el jove necessitarà un referent,
que considerem ha de ser un pedagog/a, com
a orientador/a que l’acompanyi i li doni suport
en el procés de projectar el seu futur personal, acadèmic i professional.
Un full de ruta on es tingui en compte –tal
com es diu a la ponència- que l’orientació
dels alumnes en l’últim curs de l’educació secundària de 1r grau i en el 1r curs de l’educació secundària de 2n grau, ha de ser molt especialitzada per a què aquests alumnes puguin incorporar les eines necessàries a l’hora
escollir el seu futur professional.
Considerem que l’alumnat en situació de vulnerabilitat tindrà l’oportunitat de rebre formació bàsica i pràctica envers el mercat laboral
just a l’edat dels 15 anys, moment en què l’adolescència es fa més palesa i cal treballar la
seguretat en la seva personalitat. D’altra banda, caldrà potenciar la ràtio d’alumnes a l’aula
ja que pedagògicament és un factor clau per
aconseguir un bon nivell educatiu en el centre. La figura del pedagog/a referent en atenció a la diversitat dels alumnes en risc d’aquesta etapa, és cabdal per reeixir en l’educació obligatòria.
Així doncs es fa imprescindible la figura del
pedagog/a com a referent i orientador no només dels alumnes i llurs famílies, sinó també
dels professors que han de dissenyar els diferents plantejaments i ús de metodologies que
ajudin a la inclusió i equitat de tot tipus d’alumnat, especialment en aquesta aposta per
una etapa de 15 a 18 anys.
Transversalitat i continuïtat
És important que al llarg de l’educació infantil,
primària i secundària s’utilitzin metodologies
pedagògiques que potenciïn les intel·ligències
múltiples dels alumnes, que els ajudi a conèixer-se més com a persones -fomentant la
curiositat i el desig d'aprendre- i fomentant,
també, les competències que necessitaran en
el seu futur personal i professional: saber expressar les seves idees, argumentar, saber
construir un bon discurs, participar i col·laborar activament; a més, caldrà que adquireixin
valors i actituds personals positives i de respecte cap els altres, autonomia i iniciativa personal, i una actitud crítica i creativa davant les
situacions que viuen diàriament.
Pensem que és indispensable una recuperació de l’orientació escolar, de la tutoria. Avui
dia un mestre, un professor, pel sol fet de serho, ja se’l considera tutor. Però l’experiència
ens diu que no tothom està capacitat per serho. Un bon orientador/a, un bon tutor/a, ha de
tenir una formació pedagògica específica per
fer el servei que d’ell n’espera l’alumnat. En
aquest sentit el pedagog/a és el professional
més capacitat per a fer la funció d’orientació
en els Centres educatius i per a recolzar pedagògicament als mestres i professors en la
seva tasca com a tutor/a.
La proposta de l’institut escola és una aposta
coherent, ja que es pot abordar el desenvolupament i les dimensions de l’alumnat des

dels inicis de la seva escolarització fins a la
seva adolescència, en tota la seva integritat.
En aquesta línia caldrà vetllar que la separació
entre els instituts-escola i els centres postobligatoris no dificulti la mobilitat segons la
zona geogràfica.

gueixi els objectius, tants pedagògics com socials, marcats. Cada Centre és un sistema immers en un sistema més gran (context: barri,
poble, ciutat...), que a la vegada depèn d’unes
institucions i organismes superiors (ajuntaments, departament, govern...)

Valorem positivament la mobilitat i transversalitat entre els estudis de Batxillerat i Formació professional facilitant passarel·les entre els
estudis superiors. De manera que un alumne/a que hagi iniciat la formació en batxillerat,
en el primer curs, tingui l’opció de canviar
d’estudis cap a la FP.

El primer que s’ha d’ aconseguir és un bon
lideratge pedagògic, que estigui al capdavant
de cada centre, amb la suficient autonomia
tant pedagògica com econòmica, per posar
en marxa i desenvolupar projectes realistes i
potenciadors, tenint en compte, el territori i les
diverses realitats. Sempre garantint l’equitat
de l’alumnat i la igualtat d’oportunitats.

Essencial que en finalitzar ambdues etapes
s’obtingui una titulació amb reconeixement i
que el Batxillerat i la FP tinguin el mateix
prestigi. Es valora positivament que la FP pugui ser dual i que estigui molt relacionada
amb l’oferta a les necessitats del sector empresarial del seu entorn. Fins i tot, fora bo preveure que en el tercer curs de la FP en l’educació secundària de segon grau hi hagués la
possibilitat de fer estades a l’estranger amb
una empresa del mateix sector.
Per tant, la FP ha de garantir l’assoliment de
les competències necessàries per a la comunicació en una llengua estrangera. Una assignatura pendent, la integració total dels subsistemes de la Formació Professional: la formació
per l’ocupació (ocupacional i contínua) i la
formació professional (reglada), perquè hem
de pensar també en tots els joves i adults que
no han assolit l’educació obligatòria però si
tenen les competències adients que han anat
adquirint.
EL CENTRE EDUCATIU
Ponència 37
Francesc Pedró desenvolupa la seva ponència
sobre el Centre educatiu abordant l’autonomia i el lideratge del centre versus el control i
la regulació externa, apostant per a donar la
veu als representants locals i a les famílies a
qui correspondria la participació la implicació i
el control mitjançant la direcció del Centre. El
doctor Pedró defensa un paper general a
l’administració que té competències en educació que garanteixi un Currículum de mínims
per a tot el territori, polítiques compensatòries
i el finançament del sistema.
En aquesta ponència el concepte PEDAGOGIA
és present en 18 ocasions, la més nombrosa a
distància de les altres quatre, tot i que persisteix l’absència del PEDAGOG/A igual que
les demés. Des del COPEC celebrem el doctor
Pedró hagi posat la pedagogia en el lloc que
li correspon, però lamentem que no hagi fet
el mateix amb els pedagogs/gues que en són
els garants de la pedagogia als Centres educatius.
En aquest sentit, des del COPEC, advoquem
per l’autonomia de Centres i la direcció compartida dels mateixos en els que necessàriament ha d’haver un pedagog/a per a garantir la missió i visió pedagògica del Centre.
Autonomia
L’autonomia és un mitjà imprescindible per
tal que el centre educatiu esdevingui “EFICAÇ”. Entenem l’eficàcia de la institució com
l’eina que fa possible que el centre aconse-
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El terme “qualitat educativa” té un valor diferent en funció de qui el defineix; en canvi, hi
ha més consens a l’hora de valorar el concepte de lideratge directiu i pedagògic i la necessitat que sigui exercit per part de persones
que han obtingut una certificació positiva en
un procés específic de formació inicial en
aquest àmbit.
A escala internacional, la política educativa
considera que el lideratge escolar té una
funció decisiva en la millora dels resultats dels
alumnes en aquelles competències que es
consideren imprescindibles per consens dels
diversos actors implicats. És per això que cal
fer-lo professional i prou atractiu perquè no
faltin els candidats adequats a cobrir aquests
llocs de responsabilitat.
Direcció
Si es pretén transformar la direcció del Centre
educatiu actual en promotor pedagògic responsable dels resultats dels alumnes, el lideratge distribuït i participat és la clau. Això
afecta a tot l’equip directiu i no solament la
persona que assumeix la direcció on no hi pot
faltar un pedagog/a que per la seva formació
específica té una visió global de les necessitats del centre tan a nivell de recursos
humans com de continguts acadèmics, així
com dels processos formatius dels docents i
dels futurs docents.
Formació i avaluació
La construcció d’equips docents eficaços
passa també per una avaluació rigorosa i formal de la funció docent del professorat amb
el corresponent disseny del seu pla de carrera
professional.
La formació en el centre ha de ser la prioritat i
disposar de temps real quantificat per a la
reflexió dialogada sobre la pràctica docent,
això ha de ser un estímul per a l’aplicació de
l’avaluació formativa del centre, en general, i
de les seves estratègies d’aprenentatge, en
particular.
Considerem l’autonomia del centre com un
valor a protegir i ampliar pel que fa a la seva
praxi pedagògica i organitzativa. La gestió, direcció i lideratge d’un centre educatiu autònom té encara molt camí per recórrer. La seva
avaluació i la de la funció docent del professorat és imprescindible com ho és també
la transparència dels resultats que se n’obtingui.
Pla de convivència i gestió dels conflictes
Els centres han de tenir el seu pla de convivència on s'inclogui l'educació emocional i la
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mediació com a pilars. Un pla de convivència
no es pot basar principalment en normatives i
sancions.

contracte de professor vinculat a ambdues
institucions, com a pedagog/a del centre educatiu i professor/a associat/da de la universitat.

L'ensenyar a conviure i propiciar eines que
ho facilitin és un element fonamental per la
cohesió social, la cultura de la pau i el desenvolupament personal i social. La mediació no
només s'ha de facilitar en conflictes entre
iguals, sinó entre el professorat, els alumnes i
l'equip docent, entre les famílies i l'escola.

Formació contínua
Els pedagogs/gues poden aportar al personal
docent i a l'equip directiu dels centres educatius un suport pedagògic en totes les àrees de
planificació educativa i curricular, assessorament i orientació acadèmica i personal, aproximació a les famílies i, en general, en
l’elaboració de recursos per facilitar l’aprenentatge a tota la diversitat de l’alumnat.

EL PROFESSORAT
Ponència 48
En la ponència sobre el professorat, Miguel
Martínez, posa l’èmfasi en l’accés, regulació i
disseny dels estudis d’un cos únic de professorat del sistema educatiu. Advoca per a
què no es perdi de vista l’objectiu final: el servei a l’alumne i família i a l’educació, fent
compatible els drets dels docents al dret
d’una educació de qualitat.
En aquesta ponència el doctor Martínez incorpora el mot PEDAGOGIA en 9 ocasions i no fa
cap esment al PEDAGOG/A. Un cop més com
a Col·legi de Pedagogs hem de mostrar la
nostra contrarietat per l’absència del pedagog/a com un dels professionals de cabdal
importància tant en el disseny de la formació
del professorat novell, com en el seu pla de
carrera: pràctiques, mentoria, formació contínua, acreditació...
Catalunya ha estat un país pioner en la renovació pedagògica gràcies a la intervenció en
l’àmbit educatiu de molts professionals com a
mestres i pedagogs/gues que han treballat
per crear noves estratègies d’aprenentatge adaptant models europeus exitosos.
Ara és el moment de tornar a tenir en compte
aquests professionals i integrar-los dins del
sistema educatiu per tal que formin part del
disseny, aplicació i avaluació de la formació
permanent dels mestres i professors del nostre país.
Els pedagogs/gues han de formar part de la
xarxa d’experts per assessorar en la formació
dels futurs docents.
Formació inicial
En tota la formació del professorat (infantil,
primària, secundària obligatòria i postobligatòria) cal incidir més en aspectes pedagògics
per tal d’assolir capacitats que permetin desenvolupar estratègies innovadores per aconseguir un apropament a la realitat dels seus
alumnes. Buscant la generació d’un aprenentatge més autònom, actiu i participatiu. Tot el
professorat ha de tenir en compte que està
intervenint educant, amb tot el que implica
des de l’ètica i dels valors que es posen en
joc.
El pedagog/a hauria de ser la figura de coordinació del Pla de Pràctiques dels centres educatius, així com la figura de coordinador
pedagògic i realitzar tasques d’adaptacions
curriculars, preparació i adaptació de materials, creació de recursos... També intervenint
en els processos d’avaluació.
Així mateix, la seva funció d'enllaç entre l'escola i la universitat es pot materialitzar en un

Així com la funció de suport i dinamització
dels serveis educatius, centres de recursos,
tècnics municipals d'educació, etc.
L’ALUMNAT
Ponència 59
L’aportació de la doctora Neus Sanmartí en la
seva ponència referent a l’alumnat, fa un extens i didàctic recorregut sobre què s’entén
per educar, com aprèn el nostre alumnat,
quins són els models que millor s’adapten a
les “maneres d’aprendre”, quins agents, personals, cognitius o emocionals, marquen l’aprenentatge de l’alumnat, i un llarg etcètera.
En el document la Doctora Sanmartí, nomena
la PEDAGOGIA en 9 ocasions i, coincidint amb
les altres 4 ponències, no fa referències al PEDAGOG/A, només en una ocasió per parlar de
Dewey. Cosa que tornem a posar de manifest.
La seva lectura ens ha motivat força reflexions, algunes de les quals s’aporten tot seguit per introduir nous elements a propòsit
d’aquest gran diàleg obert als professionals, i
a la societat, al voltant de l’educació. Per ser
més exactes, a més de reflexions, han suscitat
l’obertura d’alguna inquietud des de l’òptica
del pedagog/a i del seu paper en aquest debat.
Informació & coneixement
Cal distingir molt bé entre informació (avui
dia la tenim arreu), coneixement (que és el
procés que se’n fa, de la informació) i de la
saviesa, l’objectiu final, i que és el producte
del maneig correcte del coneixement i, sobretot, de les dades obtingudes per l’experiència,
entesa com a expertesa.
L’experiència no és el mateix que la vivència:
a l’escola es pot confondre el fet que l’alumnat faci moltes experiències (vivències, possibilitats d’aprendre) amb el fet que tinguin expertesa, l’experiència real. Aquesta és privilegi
del savi, del que sap, del que ha arribat a la
“comprensió”.
Pel que fa a la idea de si és vàlida la substitució de les experiències reals per les virtuals,
a nostre entendre la resposta és que no. Tant
des del camp pedagògic com del de la neurologia, sempre s’ha fet èmfasi en què com més
sentits intervenen, més fort és l’aprenentatge.
L’aprenentatge virtual, de moment, no ho pot
proporcionar.
Així doncs, la construcció de coneixement, la
recerca, la incorporació i la recreació són el
pas previ i necessari per a la comprensió. El/la
mestre/a ha de crear l’entorn propici per afavorir aquests processos essencials que ha de
fer l’alumnat.
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Com aprèn l’alumnat? Com hem d’ensenyar els
mestres?
Des de l’òptica de l’alumnat, és important incidir en l’actitud i l’aptitud del mestre, és a dir,
un concepte que s’intuïa en l’obra de la majoria dels grans referents de la història de l’educació, i que Kerschensteiner va explicitar com
l’ànima del mestre/a, terme que més endavant Spranger, o més recentment Van Manen,
el van redefinir com el tacte pedagògic.
Aquest últim, a més també fa una profunda
reflexió sobre el to a l’ensenyament.
Tornant a la ponència, també es fa esment de
passada a l’esforç de l’alumnat. Però pensem
que és un element clau en el que caldria posar un dels focus d’atenció més important.
Aquest aspecte té a veure amb l’apartat anterior. Es pot caure en l’error de pensar que
amb “bon fer” del mestre/a n’hi ha prou.
Aquest “bon fer” s’ha de traduir necessàriament en actes concrets en ordre a la motivació, per tal que realment esdevingui un autèntic acte d’ànima pedagògica, de tacte, o “de
bon fer” del mestre.
Forma part de l’imaginari pedagògic la idea
que el/la nen/a està en el centre de l’educació.
És cert, però potser caldria afegir el/la nen/a
que vol aprendre; aquest guiatge en l’educació del “voler aprendre” (la voluntat) és la
tasca del mestre/a. D’un/a mestre/a convençut
que els humans, per naturalesa, tenim ànsies
naturals d’aprendre, cadascú segons les nostres necessitats. La Història de la Humanitat
ens diu que això és així.
Diversitat a l’aula
Estem totalment d’acord amb l’afirmació que
fa Neus Sanmartí en el sentit que “la diversitat
és una font de riquesa per aprendre i, si no es
donés en una aula, caldria promoure-la”. Així
doncs, un cop s’ha fet una aposta ferma per
l’escola inclusiva i integradora, s’ha de disposar dels recursos imprescindibles per fer-ho
possible, amb una distribució d’aquests atenent les necessitats específiques de cada centre, defugin de dotacions globals que esdevenen injustes i contràries al sentit d’equitat. En
aquest mateix àmbit, l’actual model de treball
avaluació per competències afavoreix l’atenció personalitzada de cada alumne.
Cal vetllar perquè no es perdi el sentit final
d’aquest model que és el respecte al ritme
d’aprenentatge i l’autonomia de cada alumne.
Perquè, com molt encertadament es diu a la
ponència, “hi pot haver molts graus de competència”, per acabar reconeixent que el professorat i les escoles han de desplegar “una
gran capacitat creativa fonamentada en coneixements pedagògics...”
Reflexions finals
No hi ha fórmules ni receptes, ja s’hi endevina
a la ponència. Amb tot, potser ve a tomb recordar que Montessori, afirmava que els infants aprenen tant, com oportunitats els donem per a fer-ho -i això ho saben molt bé els
bons mestres-. Ella mateixa també ens cridava
l’atenció sobre que el/la nen/a és el seu propi
mestre/a.

`li√ ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^

En aquest mateix sentit, Tolstoi deia que observant el seu alumnat era com descobria
com els havia d’ensenyar. Els pedagogs/gues
experts/es, segur que podran trobar altres reflexions d’aquells altres pedagogs/gues que
ens interpel·len des del passat per aportar
models estables per al present pensant en el
futur.
Els problemes de l’educació s’han de resoldre
des de dintre: des del relat dels autors, de les
seves experiències viscudes, a partir d’allò que
passa cada dia, per fer-ne la interpretació que
es traduirà en reflexió, per aportar -recerca!formes renovades de fer a l’aula... que alhora
ens proporcionaran noves experiències. Perquè és més important l’experiència viscuda
que la pràctica viscuda; aquesta última és
vivència i no té per què portar implícita una
experiència: l’experiència és la que ens commou, ens remou les emocions, la que no oblidem mai. Aquesta reflexió sobre l’experiència
viscuda s’ha de fer des del sentit pedagògic
-de la pedagogia- per aportar solucions pedagògiques -des de la pedagogia-.
CONCLUSIONS
ARA ÉS DEMA, és una gran oportunitat per repensar l’educació i per a fer una aposta ferma
per al sistema educatiu català, sense encotillaments, sense que les velles pràctiques condicionin les propostes futures, recuperant tot el
que de bo te l’educació catalana. Això passa
per a capgirar el sistema i pensar-lo amb una
mirada nova i amb una visió de globalitat.
Amb aquesta nova mirada i més enllà de les
propostes i reflexions que hem fet al llarg del
document, considerem que l’eix vertebrador
de l’acció educativa és –i ha de ser- el pedagog/a, perquè entenem que és el pedagog/a
qui supervisa aquella singularitat que presenta l’alumnat, el professorat, les famílies i el
propi Centre i l’entorn. És qui n’ha de fer el seguiment, qui ha d’aportar pautes pedagògiques d’intervenció, en definitiva, qui ha de fer
el disseny de la línia a seguir a l’escola, i de

tot allò que se’n deriva. Aquest ha estat el
model d’èxit en aquells països en què la figura del pedagog/a forma part de l’estructura de
disseny de model, més enllà de la tasca diària
a les escoles.
Sense cap mena de dubte és al pedagog/a a
qui pertoca -per preparació i pel rol que se li
hauria d’atorgar en el món educatiu- fer de
guia per posar ordre en aquest aparent caos
d’idees, tendències o teories que envolten
l’actual entorn educatiu, per fer-ne la reflexió
profunda i dissenyar-ne les línies de treball
dels diferents agents i professionals que hi
intervenen.
És per això que posem de manifest que el
pedagog/a és el professional que complementa transversalment i dona coherència i
cohesió a tot el procés educatiu de l’infant,
adolescent i jove, és un facilitador per incorporar les eines i els valors del compromís per
desenvolupar ciutadans lliures i implicats a la
nostra societat. El seu perfil professional el/la
prepara per aquesta tasca i és indispensable
incorporar-lo dins d’un sistema educatiu de
qualitat per un nou país que té com a valor
fonamental el creixement de les persones.
El pedagog/a és una figura implicada en la
seva pròpia formació i creixement i en els seus propis processos d'aprenentatge, curiositat
i desig pel saber, per això el/la fan tan apte
per a formar part dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l’educació.
Per concloure, recuperem l’aportació del COPEC al DOCUMENT DE BASES DE LA LLEI
D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA10, on aquesta
qüestió sobre la pedagogia i els pedagogs/gues en el sistema educatiu es posava
de manifest:
“Un altre tema important que
aporta la llei és l’autonomia de centre i la gestió del
currículum, així com la gestió de centres. Estem
d’acord, però és hora de dir que els docents no ho
poden fer tot i per tant necessiten professionals
dedicats a la gestió i a unificar teoria i didàctica.

Així doncs la LOE, com la LOGSE en el seu
moment, torna a cometre el mateix error, deixar fora
els pedagogs. El més savi és aprendre dels propis
errors. Ja s’ha vist que psicòlegs i educadors socials
deuen ser necessaris en fets puntuals de l’educació,
però no són ni seran mai els arquitectes del fet
educatiu.
Qui realment està format i preparat per
dissenyar currículums, endegar projectes, liderar
equips de docents i organitzar equips multidisciplinaris, des d’on s’atengui la diversitat i demés, és el
pedagog. Parlem a totes hores de “fer pedagogia”,
oblidant sempre que qui en pot fer, qui realment en
sap, és el pedagog.”

-----------1-Debat impulsat pel Consell Escolar de Catalunya
http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/
2-COMISSIÓ PEDAGÒGICA: Àngel Casajús, Anna Ferré, Enric
Prats, Joan Gamero, Jordi Viladrosa, M. Concepció Torres, Mònica
Fernàndez, M. Victòria Gómez, Pilar Lleonart, Ramon Moix, Rosa
Rodríguez i Xavier Ureta.
COORDINACIÓ COMISSIONS: M. Victòria Gómez
VALIDACIÓ: Junta de Govern
3-Martí Teixidó, mestre i doctor en pedagogia. President de la
Societat Catalana de Pedagogia i de la Comissió de Deontologia
del COPEC
4-“Si la literatura té el filòleg, l’educació té el pedagog, oficis de
crítica i observació. I aquest és un llibre de pedagogia, de teoria
de l'educació...” a Prats, E. (2016) Aprendre de lletres. Literatura i
pedagogia, vides paral/leles UB Edicions. Barcelona.
5-Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya i professor titular d’història del pensament contemporani a la Universitat Ramon Llull
6-Joan Mateo, president del Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu i catedràtic de mètodes d’investigació i diagnòstic en educació a la Universitat de Barcelona
7-Francesc Pedró, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i
expert en educació de la Unesco
8-Miquel Màrtinez, catedràtic de teoria de l'educació a la Universitat de Barcelona
9-Neus Sanmartí, catedràtica emèrita de didàctica de les ciències a la Universitat Autònoma de Barcelona
10-Aportacions a la LEC, adreçades al Conseller d’Educació Honorable Ernest Maragall el 21 de maig de 2008
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
NOVES TECNOLOGIES I INFÀNCIA1
Marta Pagès Rams2
Si agaféssim algunes temàtiques tan considerables com el periodisme, els mitjans de
comunicació i les noves tecnologies i les relacionéssim amb la infància, trobaríem, de
ben segur, molts arguments i qüestions en
comú. Algunes d’elles més que significatives
i imprescindibles per plantejar-nos avui i en
un futur. No obstant això, però, li donem
prou magnitud a aquesta temàtica?
Els mitjans de comunicació han fet una evolució històrica importantíssima, i tenim la
gran sort que mitjans com la premsa, cada
vegada tracten més i donen major visibilitat
a la infància i a tot allò que l’engloba, així
com al fet que la societat estigui més informada d’allò que preocupa. La qüestió recau
en quin tipus de ressò se li dóna i si la difusió és per igual arreu de cada país. Per
exemple, quan s’informa d’un succés relacionat amb un infant sempre es posa per damunt l’interès superior d’aquest? Aquesta
qüestió, hauria de ser el punt de partida de
qualsevol notícia.
A la premsa sovint veiem moltes notícies
relacionades amb infants. No sempre tenen
una connotació positiva. Tot i que sóc del
parer que les notícies han de sortir a la llum
perquè consciencien, mobilitzen a la societat
i afavoreixen el desenvolupament de polítiques que donen resposta a aquestes necessitats actuals, sóc encara més del parer
que les que han de retronar socialment més
són aquelles amb una connotació positiva,
que reflecteixin tot el que la societat sap fer
i, sobretot, aquells qui representaran el nostre futur, els nostres infants, i que ofereixin
una mirada pedagògica, que encisin les
bones pràctiques i sobretot que ens ajudin a
promoure una mirada crítica i constructiva
d’allò que fem.
Per aconseguir aquesta fita, és important impulsar les bones pràctiques dels professionals que treballen en l’àmbit del periodisme. Cada vegada tenim més professionals
formats i especialitzats en aquesta temàtica,
conscients de la necessitat de formar-se per
tal de tractar temes relacionats amb la
infància i això és un gran avenç, però ho serà
encara més el dia que tinguem com a punt
de mira els protagonistes d’aquest debat: els

infants. I no com a punt d’interès informatiu
o divulgatiu sinó participatiu; un espai on
exposin què és important per a ells i de
quina manera veuen i viuen el món. De ben
segur que si poséssim la mirada en aquest
punt, seríem agents actius d’aprenentatge i
descobriríem altres maneres de fer, d’actuar i
sobretot ens enriquiríem de la creativitat i la
càrrega passional que els infants tenen i que
els adults, a poc a poc, anem perdent. Tenim
un element molt valuós i il·lustratiu dels
infants: no donen mai res per suposat; això,
lluny de ser un desavantatge, pedagògicament parlant hauria de ser per a nosaltres
una font de motivació inexhaurible.
Un altre fet que preocupa però que al mateix temps pot arribar a ser una eina de progrés és l’evolució constant de les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. El nou
món digital és extraordinari (el poder, el volum i l’accessibilitat de la informació constant...), però això requereix sincronitzadament
fer pedagogia per a renovar-nos i ensenyarne a fer un bon ús. Aquest és un altre punt
de partida insigne. I si a més considerem
que tot aprenentatge és interactiu, per què
no ens plantegem que els infants també ens
ensenyin moltes de les bones pràctiques que
tenen les TIC? Tot aprenentatge va relacionat
d’un altre aprenentatge; aquesta és la riquesa i motivació per descobrir i l’essència de la
curiositat. Si aprenem dels infants, a la vegada també ells aprendran a compartir coneixement, alhora que els ensenyem que els
adults no ho sabem tot, que ells ens poden
nodrir també. Amb tot plegat, aconseguirem
de forma indirecta crear un element indispensable per a la vinculació afectiva entre
infants i pares: els rituals. Els rituals són
accions quotidianes que fem de forma continuada i que permeten generar un hàbit i al
mateix temps un espai de complicitat entre
les persones que considerem més importants per a nosaltres: la família i els amics.
Aquests rituals són els que queden gravats
en el record, aquells que quan som grans
comentem amb els nostres pares, avis, germans, cosins, agents educatius i que ens
desperten un somriure melancòlic.

aquest i sobretot quan es tracta una temàtica
com és la de les noves tecnologies? Hi podrien haver diferents hipòtesis que donarien
resposta a aquest fet. Per una banda, possiblement ens fa por, als adults, ensenyar un
àmbit que en comparació als nostres fills, els
quals són nadius digitals, gairebé no coneixem o bé no controlem del tot. Però si
aquest és un motiu que ens impedeix actuar,
hem de donar-hi resposta i aquesta no és ni
més ni menys que ser sincers amb ells, explicar-los-hi les nostres pors, fer-los-hi saber
que no tot ho sabem i menys en aquest àmbit i que nosaltres possiblement no els podrem instruir en grans aplicacions o recursos
digitals però sí que els podem aciençar a ferne un bon ús. De fet, alliçonar a utilitzar de
forma prudent les noves tecnologies és com
ensenyar a no travessar pel carrer quan el
semàfor és vermell, és educar-los en la prudència i en la protecció, significa fer-los
conscients que a la vida hi ha situacions que
ens poden posar en perill.
Una altra hipòtesi podria ser la dificultat per
a ser constants i coherents amb el que diem
i fem. Gairebé tots avui dia disposem d’un
telèfon mòbil i fem un ús de les xarxes socials de forma freqüent. El dia que ens oblidem el mòbil a casa, sembla que ens falti
quelcom primordial, ens sentim intranquils i
a les estones “perdudes” ens falta el nostre
principal aliat. D’aquí seria interessant crear
un altre ritual: disposar d’espais on la tecnologia no tingui sempre un paper protagonista i si en algun moment el té, que pugui
tenir un interès o fi educatiu.
Sens dubte, les noves tecnologies i els mitjans de comunicació poden ser un gran progrés per a la societat. No obstant això, són
un avantatge que requereix temps per analitzar, fer partícips actius als nostres infants i
sobretot requereix engranatges coordinats i
conscienciats en com utilitzem socialment els
mitjans i la informació que ens transmeten.
Per fer-ho possible hem de formar en la
consciència de què fem servir, per a què ho
fem servir i sobretot com ho fem servir. Aquí
una vegada més, la pedagogia i l’educació hi
tenen el paper protagonista.
-----------1-Ponència: "Periodisme i Infància” Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, a càrrec de Marta Pagès, el 5 d’octubre de
2016
2-Pedagoga. Vocal de la Junta de Govern i responsable del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya a Girona.

Si generar aquests rituals és tan senzill, per
què ens costa tant compartir un espai com

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL
Pòlissa Col·lectiva de Responsabilitat Civil
per a l’exercici professional – inclosa la Mediacióde la Pedagogia i la Psicopedagogia
amb cobertura a tot@s els col·legiats i col·legiades
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2410&i=ca
15

`li√ ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^

Una comunidad de práctica virtual para la co-transferencia
La visión de tutores y tutoras de prácticas
del grado de Pedagogía1
Ruth Vilà, M. José Rubio, Diego Alonso, Mercè Alos, Marta Alsina, Assumpta Aneas,
Benet Castillejos, Fernanda Duprat, Anna Escofet, Margarida Garcia, Jordi Giménez,
Montse Gurrera, M.Jesús Igual, Núria Lorenzo, Sandra Martínez, Dolors Millan, Xesco
Montañez, Elena Noguera, Begoña Piqué, Núria Rajadell, Jose Manuel Rodríguez,
Angelina Sanchez, Maria Begoña Sánchez, Esther Serrat, Artur Vidal, Rosa Rodríguez2

Resumen
La amplia relación entre las organizaciones de
prácticas y la Facultad permiten disponer de
un canal directo de transferencia de conocimiento entre espacios de actuación social,
profesional, instituciones y personas. Colaborativamente se ha construido el concepto de
co-transferencia con tres componentes: el “conocimiento”, la “cultura co” que describe la
naturaleza de la relación, y el “impacto” que
describe el resultado. La finalidad de esta comunicación es analizar cómo poner en práctica este concepto de co-transferencia entre
tutores implicados en las Prácticas Externas
del grado de Pedagogía de la UB a través de
un espacio colaborativo en línea en forma de
comunidad práctica virtual. En un estudio de
encuesta se identifican los elementos prioritarios a desarrollar en la comunidad de práctica
virtual. Se ha utilizado el cuestionario “una
comunidad de práctica virtual para la cotransferencia y la ocupabilidad”, aplicado a 90
tutores de prácticas.
Los resultados obtenidos permiten identificar
aquellos aspectos considerados clave para los
usuarios potenciales de la comunidad de
práctica, los tutores de los centros y de la universidad. Aquellos elementos serán priorizados en la comunidad virtual de práctica. Entre
los resultados obtenidos destaca la priorización de compartir con otros centros de prácticas y sobre el diseño del prácticum.
Palabras clave: prácticas externas; co-tranferencia;
entorno virtual; Pedagogía.
1.Introducción
Ha sido dilatadamente constatada la necesidad de relacionar la Universidad, las estructuras de Estado y la Sociedad, recordando la
función social, transformadora y desarrolladora de la Universidad (Martínez et al, 2006). Se
apuesta por el desarrollo de relaciones bidireccionales y de cooperación entre la universidad y su entorno. Este rol, definido bajo el
término de tercera misión de la Universidad,
se concreta en una relación de transferencia
del conocimiento (Rubiralta, 2007). Desde las
diversas actividades y capacidades generadas
en la Universidad se pueden identificar un
conjunto de acciones e indicadores de transferencia (Bueno y Casani, 2010). Tal y como
señalan Molas-Gallart et al (2002), las prácticas son identificadas como acciones de transferencia.

las Instituciones de Educación Superior. En la
Facultad de Educación de la Universidad de
Barcelona, desde el Prácticum del grado de
Pedagogía se desarrollan una serie de acciones para fortalecer, enriquecer y definir las
relaciones de transferencia entre la universidad y los centros de prácticas. En este contexto se reúnen procesos de aprendizaje generado en centros de prácticas (Millan et al, 2014).
El Prácticum puede ejercer como un nodo de
enlace de conocimiento y transferencia entre
el amplísimo espectro de centros colaboradores (de sector educativo, social y empresarial
de diversas tipologías) y el conocimiento generado en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, fruto de los grupos de
investigación y de las actividades docentes y
divulgativas (Vilà et al., 2015).
La amplia relación de confianza que existe
entre las organizaciones de prácticas y la Facultad, iniciada y consolidada curso tras curso
en el marco de las prácticas externas, permite
disponer de un canal directo entre espacios
de actuación social, profesionales, instituciones y personas. Hasta ahora este canal básicamente ha servido para articular una necesidad
curricular de la Facultad, pero puede servir
para que las instituciones reciban de la Facultad los conocimientos, las informaciones, los
efectos y las relaciones institucionales que se
generan en el seno de los grupos de investigación, equipos docentes y diversas actividades académicas, sociales y culturales. Todo
ello sobre las bases de un conocimiento mutuo, personal y comprometido respecto a
unos valores compartidos que se han ido conociendo a lo largo del Prácticum.
En un estudio por encuesta (Vilà, Aneas y
Millan, 2016) se identificó el concepto de
transferencia compartido entre tutores de la
Universidad y de los centros de prácticas, que
se vino a denominar co-transferencia. Se entien-

La transferencia del conocimiento ha pasado
a ocupar un lugar destacado en la agenda de
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de como un proceso colaborativo, dinámico y
ecológico de generación y gestión del conocimiento que tiene como último sentido el desarrollo del alumnado, al tiempo que redunda
en un desarrollo de las instituciones y personas implicadas gracias a las relaciones basadas en la empatía, aceptación mutua y compromiso. La definición de co-transferencia
construida colaborativamente entre la Universidad de Barcelona y las organizaciones de
prácticas de su grado de Pedagogía comprende tres componentes:
•El “conocimiento”, un conocimiento complejo, global y conectivo; en el que coexisten saberes de diversas disciplinas.
•La “cultura co” que describe la naturaleza de
la relación. Implica el grado de compromiso
que puede oscilar en varios niveles como la
colaboración, la cooperación, el proyecto compartido y la arquitectura común.
•El “impacto” que describe el resultado. Un resultado basado, fundamentalmente, en términos de conocimiento, desarrollo y empleabilidad.
La finalidad de esta investigación es analizar
cómo poner en práctica el concepto de cotransferencia entre tutores implicados en las
Prácticas Externas del grado de Pedagogía de
la UB mediante un espacio colaborativo online a modo de comunidad de práctica virtual.
Dicho estudio se ha desarrollado en el marco
del proyecto “Una comunidad de práctica online para favorecer la co-transferencia entre
las organizaciones de prácticas y el Prácticum
del grado de Pedagogía para la empleabilidad de los futuros pedagogos/as”3.
2.Método
Para dar respuesta a la finalidad prevista, se
propone un estudio por encuesta que identifica los elementos prioritarios a desarrollar en
la comunidad de práctica virtual. Se ha utilizado un cuestionario online4 “una comunidad de
práctica virtual para la co-transferencia y la empleabilidad” con una escala compuesta por 6 indicadores (tabla 1), con alta fiabilidad (alpha de
Crombach = 0,917), en el que han participado
90 tutores de prácticas: 11 tutores y tutoras de
la Universidad de Barcelona, y 79 de diferentes centros de prácticas.
3.Resultados
Han sido 90 tutoras y tutores de prácticas con
diversidad de instituciones con diverso grado
de experiencia. El 58% tiene más de 5 años de
experiencia como tutores, aunque el 8% está
en su primer año como tutor/a. El 77% son tu-
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toras, ante un 23% de tutores. La media de
edad del grupo participante es de 46 años,
siendo la persona más joven de 26 años y la
mayor, de 75 años.

rencias, la mayoría a favor de la universidad
(tabla 3), aunque no son estadísticamente significativas.
3.Conclusiones

El 59% afirman que participarían activamente
de una comunidad de práctica virtual y la definen como se plantea en el próximo apartado.
3.1Prioridades en una comunidad de práctica
virtual para la co-transferencia

Los elementos clave para que una comunidad
de práctica funcione son la participación, la
colaboración y el intercambio. Sólo de esta
manera se genera un sentido de pertinencia
sin el cual es imposible que la comunidad viva y evolucione.

El aspecto que mayor puntuación obtiene en
la escala y por tanto que se prioriza con mayor intensidad (4.2 sobre 5 puntos) es informar
sobre la polivalencia de competencias de la figura del
pedagogo / a en los diferentes entornos de las organizaciones de prácticas. Este indicador tiene relación con la dimensión primera de la escala
sobre “compartir con otros centros de prácticas”. En
cambio el resto de aspectos a los que se da

Los resultados obtenidos permiten identificar
aquellos aspectos considerados clave por los
usuarios potenciales de la comunidad de
práctica, los tutores de centros y de universidad. Estos elementos serán priorizados en la
comunidad virtual de práctica. En primer lugar
a los usuarios les interesan un grupo de
aspectos relacionados con el diseño del prácticum,
seguidos de los recursos orientados a ayudar al tutor

mayor prioridad tienen que ver todos con la
dimensión “diseño del prácticum”. Son 4 items
que tienen puntuaciones de 4.1 sobre 5 puntos (tabla 2).

en su tarea y a mejorar la formación y la empleabilidad del alumnado; por último destacan los recursos colaborativos orientados a compartir entre los propios centros de prácticas.

Otros elementos que se priorizan son compartir
recursos, materiales, etc. para hacer la tarea del tutor/a, o identificar y comunicar los puntos fuertes en la
formación universitaria de los futuros pedagogos/as, o
difundir ofertas e iniciativas para la empleabilidad de
los graduados.

Los entornos que den cobertura a estos aspectos deberán contener:
•Herramientas que permitan la acumulación
de datos (buscadores, agendas, organizadores
personales...),
•Herramientas orientadas al intercambio de
información (páginas web, weblogs, videoblogs, vínculos de interés...),
•Herramientas para generar recursos de conocimiento (intranet, galerías de recursos
multimedia...),
•Herramientas para sistemas de gestión de
conocimientos (gestores de foros, gestores de
publicación de contenidos, videoconferencias...)
•Herramientas de sistemas de gestión de
aprendizaje (campus virtual, gestores de formación, generadores de materiales, simuladores virtuales...).

Los aspectos con menores puntuaciones y por
tanto, con un menor índice de prioridad son
difundir actos formativos en la Universidad, conocer
proceso de enseñanza y aprendizaje del seminarios
de práctica reflexiva o difundir el mapa de organizaciones de prácticas vinculadas al grado de Pedagogía
de la UB. No obstante, todos son elementos
que superan la puntuación intermedia de 2.5
sobre 5 puntos, por tanto, se valoran también
como prioritarios, aunque en menor medida.
Si analizamos estos datos según los colectivos
de tutores implicados en función de si son de
la Universidad de Barcelona o de organizaciones de prácticas, observamos ligeras dife-

Para ello se deberá implementar una plataforma tipo gestor de contenidos, un lugar en el cual
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se pueda dirigir a los interesados a todos los
demás espacios, además de contar con diversos recursos (bases de datos, documentación
de interés en diferentes formatos, etc.), caracterizándose por la usabilidad y la accesibilidad, y por poseer un diseño sencillo, amigable, con navegación intuitiva y un grafismo
útil, y desde el punto de vista estructural y organizativo, que sea sostenible.
Por otro lado, se necesitará una plataforma tipo red social educativa en la que sea posible
crear un grupo que pueda compartir un entorno privado. En esta plataforma se llevarán
a cabo las funciones básicas de una comunidad de práctica: que cada participante pueda
publicar contenidos, iniciar debates, cargar y
descargar archivos, y comunicarse con otros
participantes de manera pública o privada.
Finalmente se contemplará la posibilidad de
creación de un blog orientado a la publicación de artículos y que abra nuevas líneas de

debate, así como el uso de recursos varios para mejorar la colaboración y la comunicación
entre los miembros de la comunidad.
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EN QUÈ CONSISTEIX EL SIM-COPEC
•Atendre demandes d’informació amb entrevistes concertades per
informar sobre com dur a terme la mediació i el que comporta.
•Informar sobre els requisits per obtenir assistència gratuïta.
•Contactar amb l’altra part implicada per oferir-li la mateixa informació.
•Proporcionar el formulari de sol·licitud i orientar per emplenar-los.
•Trametre ambdues sol·licituds de mediació al Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya perquè aquest designi la persona mediadora
QUÈ S’ENTÉN PER MEDIACIÓ?
•El procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial per facilitar la comunicació entre les
persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència
d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.
•Els àmbits de la mediació poden ser familiars o de dret privat.
QUI POT DEMANAR-LA?
•Qualsevol persona amb capacitat legal pot demanar informació o en l’objecte de la mateixa.
COM ACCEDIR AL SIM-COPEC?
•Es pot fer la petició per l’entrevista informativa dirigint-se al COPEC
QUI PRESTA EL SERVEI?
•Col·legiats/des habilitats mediadors/res pel CMDPC
MÉS INFORMACIÓ
•http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2586&i=ca
L’objectiu és impulsar i donar a conèixer la mediació com a mitjà per a resoldre conflictes en col<laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
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EDUCACIÓ EMOCIONAL1
Eva Font García2
Medicament, la malaltia és la pèrdua de la salut i del que es tracta és de recuperar aquesta
salut inicial. Pedagògicament en el cas de les
emocions és diferent, no tractem de recuperar
una salut que teníem, sinó tractem de produir
una nova salut, noves maneres de pensar,
decidir, sentir... Donat que les maneres de
funcionar, actuar i sentir que teníem ens han
portat a determinades situacions de malestar.

Per això els agents educatius s’han de cuidar
d’aquest poder que se’ls atorga, no caient en
l’autoritarisme, l’abús de la suggestió que crea
als infants i semblança de l’adult. La identificació, com s’ha comentat, també és necessària
en els processos de creixement. Però l’educador tampoc ha d’ocupar un lloc ideal sinó hi
ha el risc de crear súbdits.
L’educació emocional pretén crear subjectes
actius, potents, capaços de poder interrogarse, qüestionar-se, repensar-se.

Tothom té por, enveja, gelosia, ràbia, tristesa,
angoixa... Però depenent del grau pot arribar
a ser un impediment per viure. És a dir, certa
por ens permet salvaguardar-nos la integritat
però quan el grau de por és elevat ens priva
de la nostra vida quotidiana. Així com també,
certa obsessió ens permet un ordre, però
quan hem de revisar constantment les coses
ens demora temps i ens limita part de la nostra realitat.
¿Com pensar l’educació emocional ?

Allà on l’animal necessita, la persona desitja.
El subjecte es construeix en una trama intersubjectiva, en la base d’una cultura. Per
aprendre sempre hi ha d’haver una falta, si
nosaltres no ens manca res, no podem
desitjar.
El coneixement s’ubica entre el que és simbòlic i
l’imaginari, inclou la dialèctica del jo a jo i promou una totalitat

Pedagògicament en el cas de les emocions tractem de produir una nova salut, noves maneres
de pensar, decidir, sentir...
L’aparell humà (com sentim, com integrem situacions, com les pensem) formen part de la
nostra constitució com a subjectes, de la mateixa manera que l’aparell circulatori, l’aparell
digestiu... Així, conèixer com gestionem, pensem i elaborem les emocions que tenim serà
un punt clau a l’hora de poder intervenir i
educar.
Hem de pensar que el primer lloc on ens
constituïm com a subjectes és a la família. Les
primeres relacions fondants, els primers vincles, les maneres de pensar, de sentir, d’afrontar la vida, costums, prejudicis, creences... es
constitueixen al nucli familiar, que són de fet
els qui ens salven de la indefensió.
El nadó neix i es produeix en base un discurs
determinat, i és necessari un vincle complert
amb la funció materna per poder anar simbolitzant, entrant en el món del llenguatge. Així
un nadó només té sensacions i la funció materna el que fa és protegir-lo, donar-li una
continuïtat i una seguretat en el temps i també proporcionar-li un sentit al que li passa. La
funció de la figura paterna serveix perquè el
nen/a pugui entrar al món. És a dir, en el procés de creixement, el nen/a ha de poder anar
acceptant que no hi ha una persona omnipotent que li abasteix tot, sinó que poc a poc ha
d’anar renunciant a aquesta figura d’omnipotència per entrar a la realitat. La funció materna no ho és tot i també necessita d’un altre.
Des de la vessant pedagògica, l’educació ha
d’anar acompanyant a un conjunt de renúncies, acceptacions, limitacions. És a dir, acompanyar en la il·lusió però també en la desil·lusió. En aquest procés de creixement s’instal·len els límits educatius (vergonya, fàstic i
moral), i també el nadó s’identifica amb les
figures referents per anar-se humanitzant.

L’acte de la paraula és la influència que tenim
per construir llaços socials. A través de les paraules una persona pot canviar l’estat d’ànim,
fer desitjar a un altre quelcom que no ha viscut. La paraula té un poder pedagògic fonamental pels processos transferencials.

Totes les vivències, sensacions, emocions que
es produeixen en aquest procés de creixement... queden apartades de la consciència
però es mantenen en la part inconscient.
Depenent de com es vagi resolent la incorporació al món: les separacions, les identificacions, les relacions, la integració de normes...
Apareixeran unes afeccions o unes altres. Hi
haurà unes dificultats o unes altres al llarg de
la vida i en la gestió que cadascú fa de les
seves emocions.
educar emocionalment és acompanyar pedagògicament a la persona a descobrir i gestionar el seu propi desig
Com a pedagogs i pedagogues, hem de tenir
en compte que educar emocionalment no té
a veure amb imposar el desig d’un mateix sinó que pretén acompanyar pedagògicament
a la persona a descobrir i gestionar el seu
propi desig.
Per tal que es produeixi transmissió, transferència, l’educador ha de poder crear un vincle
afectiu que li permeti reviure al subjecte els
seus sentiments, pensaments, records, expectatives, desitjos... I en aquest espai, poder intervenir i introduir noves maneres de procedir
que permetin a la persona pensar-se i afrontar d’una manera més saludable les diferents
situacions al llarg de la vida.
L’educació emocional, per tant, no li dóna prevalença a la voluntat conscient. La intel·ligència té a veure amb la dinàmica particular de
cadascú, la trama significant de cada subjecte.
En el procés d’educació se li demana al subjecte una renúncia pulsional per poder entrar
en el món de la cultura, i aquesta renúncia no
es fa mai de bon grat.
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Com a pedagogs i pedagogues sabem que si
una persona no desitja saber és molt difícil
transmetre el saber. La transmissió inclou una
articulació entre saber i desig. Hi ha una diferència fonamental a tenir en compte entre el
coneixement i el saber. Pedagògicament el
coneixement s’ubica entre el que és simbòlic i
l’imaginari, inclou la dialèctica del jo a jo i
promou una totalitat tancada, acabada. El saber es concebut des del que és simbòlic i el
què és real, la persona aquí queda a l’ordre
significant i a la vegada a la dimensió real.
S’haurà de saber que no se sap, dimensió que
permet obrir el desig.
Per tant, en aquesta posició de transmetre
desig pel saber, en una situació d’ensenyament-aprenentatge, el discurs pedagògic de
l’agent educatiu diu més del què vol dir i del
que sap que diu.
-----------1-Ponència d’Eva Font, en la taula rodona “L'Educació Emocional. Pràctiques pedagògiques” de les CONVERSES PEDAGÒGIQUES: L’EDUCACIÓ EMOCIONAL, organitzades per la Universitat
de Girona el 8 i 15 de febrer de 2017 a la Casa de Cultura de
Girona
2-Pedagoga i psicopedagoga. Psicoanalista al Gabinet de Psicoteràpia. Coordinadora d’equips d’Intervenció i acompanyaments
terapèutics. Vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
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El Compte Expansió del Sabadell evoluciona amb el client digital
• L’entitat posa el focus en els usuaris amb menys de 30 anys

• No pagaran comissions i gaudiran de serveis sense cap cost
Amb la voluntat de seguir millorant, Banc Sabadell torna a fer un pas més en el seu Compte Expansió amb l’objectiu de
seduir el segment més jove de clients, aquest que no acudeix a l’oficina, però que està permanentment connectat al
mòbil, a la tauleta i a qualsevol novetat tecnològica, i que, segons els experts, es mou en el pragmatisme més absolut,
comparant les ofertes existents al mercat i triant la millor opció que es presenti de manera ràpida i canviant. Davant
d’aquestes coordenades, l’entitat presenta el Compte Expansió adaptat a aquest col·lectiu amb el repte d’aconseguir que
aquest client digital tan poc propens a la fidelitat bancària mantingui una relació duradora amb el Sabadell.
Per a això li proposa acompanyar-lo en els seus diversos moments vitals, i la millor manera, tal com afirmen els
responsables del banc, és “estar des del principi amb ell i ajudar-lo a partir dels 18 anys, quan inicia els seus reptes més
ambiciosos”. En aquest sentit, el banc ha millorat les condicions, com, per exemple, ampliar fins als 29 anys –abans era
fins als 24 anys– la possibilitat de disposar de tots els avantatges del Compte Expansió sense necessitat de tenir
ingressos periòdics. D’aquesta manera, els usuaris digitals o amb menys de 30 anys no pagaran comissions d’administració i manteniment, tindran targetes gratuïtes o podran fer transferències sense cost, entre altres avantatges.
El Compte Expansió constitueix avui el compte a la vista que millors condicions ofereix per domiciliar la nòmina.
El Compte Expansió, en ser un producte molt satisfactori per als nostres clients no només per els seus avantatges, sinó també
per la seva varietat d’opcions, serveix de força motriu per atraure altres clients. Volem que siguin els millors prescriptors del
banc, i això passa per donar-los un valor afegit. Si la seva experiència és positiva, la recomanació dels nostres productes i
serveis serà alta. Per això diem que ens agrada treballar la satisfacció.”
Els avantatges de productes com el Compte Expansió, la digitalització de solucions innovadores que dinamitzen i faciliten les gestions del client i un servei proper que busca consolidar relacions duradores són algunes de les raons que esgrimeix el Sabadell per continuar sent un referent del sector.
Amb la implementació de solucions tecnològiques, per mitjà de Sabadell Mòbil, els usuaris tenen al seu abast les
aplicacions Bizum o Instant Money, que els permet enviar diners a qualsevol telèfon mòbil o retirar efectiu d’un caixer de
l’entitat mitjançant un SMS; Sabadell Wallet, una altra aplicació que els possibilita pagar amb el seu smartphone en
qualsevol comerç que disposi d’un TPV amb tecnologia contactless o el sistema Touch ID, que els deixa entrar al compte
de Sabadell Mòbil amb la seva empremta digital, el sistema més segur i personal que existeix actualment. Cal no oblidar
que l’app de Banc Sabadell fa cinc anys seguits que és la millor, segons els usuaris d’Apple Store i Google Play.
Banc Sabadell va llançar el 2009 el Compte Expansió, un producte innovador en el mercat que eximia l client de pagar
comissions d’administració i manteniment, que li retornava una part dels rebuts domèstics domiciliats, que li oferia
targetes de dèbit i crèdit gratuïtes o que li permetia fer transferències en euros sense cap cost, entre altres avantatges. La
seva irrupció el va convertir en un referent en el sector que a més ha creat tendència.
Amb el pas del temps, el Compte Expansió ha evolucionat ajustant els seus avantatges a perfils de clients diferents: el
Compte Expansió Plus i el Compte Expansió Premium per a particulars segons els seus ingressos i recursos, el Compte
Expansió PRO per a col·lectius professionals amb nòmina, el Compte Expansió Negocis per a autònoms o comerços o el
Compte Expansió Empreses per al món de l’empresa.
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PEDAGOGÍA Y PROGRAMAS DE
INCLUSIÓN Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL
Francisco José García Aguilera1
Resumen
Youth Entrepreneurship Sustanaibility de
Vélez-Málaga (YES) es un proyecto desarrollado en 2016 que ha sido financiado por el
Fondo Social Europeo (FSE) a través de la
Fundación INCYDE y el OALDIM, que ha tenido como principal objetivo, la puesta en
marcha de itinerarios de captación y desarrollo del talento emprendedor que potencien
la cultura del autoempleo en jóvenes del
municipio de Vélez-Málaga (Málaga). A través de una metodología pedagógica basada
en MasterClass, tutorías individuales, asesoramiento intensivo y el uso de las nuevas
tecnologías, el participante ha recibido asesoramiento técnico de la mano de expertosmentores especializados en diferentes disciplinas ligadas a la creación de empresas. Este artículo ahonda en las estrategias pedagógicas que sustentan el proyecto, así como los
resultados obtenidos, en base a las metodologías utilizadas para llevarlo a cabo.
Emprendimiento juvenil en el contexto de la
estrategia europea de emprendimiento y empleo 2014-2020.
Según el Informe elaborado por Rubio
(2012), para la Revista Estudios de Juventud,
innovación, emprendimiento y autoempleo
han sido considerados motores del desarrollo socioeconómico, y tal vez por ello, se han
asociado con demasiada facilidad, debido a
la dificultad para obtener indicadores homogéneos y válidos para el objeto de los distintos análisis, y para su cuantificación. En lo
que concierne al término, “emprendimiento”
suele emplearse indistintamente con “autoempleo”, al igual que hacen organismos
públicos como la OCDE o en los documentos
de la Unión Europea (Eurostat, 2004). Si bien,
ambos conceptos tienen matices dispares y
mucho más complejos, desde la economía
(aludiendo a toda función empresarial), o
desde las distintas perspectivas multidisciplinares del management (forma de gestión
característica por la identificación de oportunidades).
El Fondo Social Europeo (FSE), creado en
1957, es el instrumento financiero de la
Unión Europea más importante para la promoción del empleo. Respalda las políticas y
prioridades destinadas a alcanzar el pleno
empleo y a mejorar la calidad y la productividad en el trabajo, la movilidad geográfica y
profesional de los trabajadores de la Unión,
los sistemas de educación y formación, así
como la inclusión social, contribuyendo de
este modo a fomentar la cohesión territorial,
económica y social. La reducción del desempleo juvenil constituye uno de los retos más
importantes en la actualidad. Por esa razón,
en España contamos con un Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el
Fondo Social Europeo para el periodo 20142020.

Múltiples fuentes reconocen que la vía del
crecimiento y el empleo europeo pasa por
fomentar el emprendimiento, especialmente
para aumentar la empleabilidad de los jóvenes. Diferentes encuestas indican que entre
el 15 y el 20% de los jóvenes que tienen
contacto con el emprendimiento terminan
creando su propia empresa (entre tres y cinco veces más de lo que ocurre entre la población general). Pero, incluso cuando no ponen en marcha su propia empresa, la experiencia les reporta conocimientos y habilidades empresariales esenciales como creatividad, iniciativa, tenacidad, trabajo en equipo,
gestión del riesgo y sentido de la responsabilidad. Cualidades valoradas en el mundo
profesional y que, por tanto, incrementan su
empleabilidad.
Youth Entrepreneurship Sustanaibility (YES),
proyecto europeo de desarrollo local y sostenible del emprendimiento juvenil.
Youth Entrepreneurship Sustanaibility de
Vélez-Málaga (en adelante, YES) proyecto financiado por el Fondo Social Europeo (FSE)
a través de la Fundación INCYDE y el Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (OALDIM), ha tenido como
principal objetivo la puesta en marcha de
itinerarios de captación y desarrollo del talento emprendedor que potencien la cultura
del autoempleo en jóvenes del municipio de
Vélez-Málaga que, a su vez, cuenten con una
clara motivación de partida: crear su propio
puesto de trabajo. YES, como ecosistema
emprendedor, ha supuesto una oportunidad
para los jóvenes participantes en el proyecto,
que desarrollarán competencias clave en
gestión empresarial, y de este modo, podrán
mejorar su potencial de empleabilidad en el
mercado y contexto laboral actual.
YES ha enfocado sus objetivos a crear un
ecosistema emprendedor que articule y dé
sentido a las diferentes actuaciones y políticas públicas puestas en marcha en el municipio, puesto que ha integrado los diferentes
recursos ofrecidos desde diferentes organismos e instituciones trabajando además en
colaboración con el tejido asociativo de
Vélez-Málaga, lo que ha permitido la capilarización de los itinerarios y cada una de las
acciones que el proyecto YES ha desarrollado: ofreciendo formación actualizada en gestión empresarial, conectando emprendedores con recursos y ofreciendo las fuentes de
financiación públicas y privadas existentes.
Además, YES puso en contacto a los jóvenes
con los programas europeos en materia de
emprendimiento, gestionados por la Oficina
de Recursos Europeos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y que participa en
programas de movilidad internacional como
Erasmus Entrepreneur para jóvenes emprendedores, que consiste en apoyar a jóvenes
que deseen aprender de empresarios experi-

22

mentados que dirigen pequeñas empresas
en otros países participantes, lo que a su vez
supone un valor añadido complementario y
una dimensión internacional y europea a los
participantes de los itinerarios y a los proyectos empresariales diseñados.
Blended learnig como metodología pedagógica de impartición de los Itinerarios de emprendimiento juvenil.
Las nuevas tecnologías han estado presentes
de manera transversal a lo largo de todo el
proceso formativo, ya que las personas participantes han podido acceder a contenidos
digitales actualizados a través de una plataforma de teleformación, y realizar de forma
complementaria y como soporte a la formación, un curso e-learning en Moodle con módulos sobre emprendimiento. Además, el uso
intensivo de las TIC, supone la potenciación
de proyectos que se acompañen de una
estrategia de I+D+I o basen sus planteamientos en modelos de empresas de base
tecnológica.
El proyecto ha contado con una metodología
pedagógica mixta, en la que se han combinado sesiones presenciales, tutorías, mentoring, así como formación online a través de
una plataforma Moodle de formación e-learning. Cabero, Llorente y Morales, (2013), tras
analizar determinadas variables acerca de la
formación e-learning en relación con el profesorado, y teniendo en cuenta las variables
que afectaban al alumnado, consideradas en
su estudio, destacan los aspectos favorables
que los tutores suelen observar, afirmando
que son los más útiles de este tipo de formación, se exponen a continuación:
a)-La oportunidad de disponer de una gran
cantidad de materiales didácticos que pueden ser manejados por los alumnos, junto a
la circunstancia de que estos materiales pueden ser presentados a través de distintas clases de recursos, ya sea a través de texto, como mediante formatos audiovisuales o multimedia.
b)-Además, estos materiales pueden ser visitados y consultados por los alumnos en
cualquier momento, proporcionando una
elevada flexibilidad dentro del proceso educativo.
c)-La interacción, tanto sincrónica como asincrónica, con los estudiantes es muy alta, lo
que ofrece mayores posibilidades de desarrollo de las tutorías y seguimiento de los
alumnos.
De esta manera se ha conseguido que en el
aprendizaje con las TIC en el proyecto YES se
fomente constantemente la discusión, el debate, la interacción grupal, el estudio de caso, exposiciones, realización de mapas conceptuales, etc., ya que, gracias a los avances
en el ámbito tecnológico, son fácilmente reproducibles en la formación online. Con estos modelos de formación, debemos tener
en cuenta la vital importancia y la responsabilidad que supone por parte del alumnado
el estar motivado y poder trabajar de manera autónoma.
Una de las características diferenciadoras de
YES con respecto a otros proyectos existen-
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tes, es su carácter “acelerador”, en cuanto el
afán de impulsar el talento del emprendedor
y su proyecto prestándole un apoyo y un
asesoramiento personalizado único y especializado con monitores y mentores referentes en su ámbito de conocimiento y “expertise”. Ofreciendo: apoyo en emprendimiento/diseño de planes de negocio (empresario
emprendedor); marketing, publicidad y marca personal; estrategia digital y comercio
electrónico, así como recursos humanos y
desarrollo de personas, ofreciendo además
el valor añadido de facilitar una posterior
incubación en las instalaciones del Vivero de
empresas “El Ingenio, Trapiche”, lugar donde
se ha llevado a cabo la impartición de los
itinerarios. Otra de las características importantes del proyecto, han sido las sesiones de
networking y el trabajo colaborativo en red
entre las iniciativas empresariales generadas,
que han estado en continuo contacto con
mentores y “empresas tutoras”, donde los
participantes han realizado una estancia de
aprendizaje. Además, el proyecto ha contado
con un proceso de mentoring apoyado con
TIC. Podemos definir el mentoring como un
“proceso en el que una persona con más
experiencia (tutor/mentor) enseña, aconseja,
guía y ayuda a otra (el tutelado) en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimientos” (Soler,
2013). Para el proyecto YES, el proceso de
mentorización ha sido clave como vía de seguimiento y asesoramiento a personas emprendedoras y proyectos empresariales.

Como parte del proceso formativo, las personas emprendedoras participantes han tenido
la oportunidad de recibir una serie de sesiones individuales a modo de tutoría individual en las que se les ofrecerá orientación y
asesoramiento hacia su proyecto emprendedor y sus necesidades particulares.
Proceso de evaluación y seguimiento de los Itinerarios de emprendimiento juvenil

Itinerarios de captación y desarrollo del talento
emprendedor. Formación básica en gestión
empresarial.

El seguimiento y evaluación llevado a cabo
en el proyecto YES ha sido supervisado directamente por la unidad de coordinación
pedagógica que, a través de las reuniones
con el equipo de monitores y mentores, ha
ido valorando la motivación e implicación de
cada participante, así como el proceso de diseño de cada uno de los proyectos empresariales planteados. Con idea de fomentar la
participación activa en las actividades planteadas así como el aprovechamiento de las
mismas, las personas emprendedoras que
han cursado los itinerarios van rellenando
cuestionarios de evaluación, en tres momentos del desarrollo de la formación: evaluación inicial o diagnóstica, una vez iniciados
los itinerarios, evaluación formativa, en el
ecuador de la formación y una evaluación
sumativa o final con objeto de plantear las
propuestas de mejora y que sirvan de lecciones aprendidas para posibles proyectos futuros. Para valorar los resultados del proceso
de formación y asesoramiento, los monitores
y mentores han ido realizando una supervisión de los proyectos empresariales en base
a los indicadores que han sido definidos en
YES (y cuyo análisis y resultados presentamos al final de este artículo).

Los itinerarios formativos desarrollados han
tenido un carácter holístico en cuanto a sus
contenidos, han sido las sesiones individuales y el mentoring posterior, los que han supuesto la personalización y el asesoramiento
específico en el sector propio de cada itinerario.

Tanto la participación en las actividades, como la asistencia a las diferentes sesiones
planteadas, han sido obligatorias para superar los itinerarios. Si al inicio del mismo, algunas personas causan baja por faltas de
asistencia, se incorporan otras personas al
proyecto por riguroso orden de baremación
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y siempre que no se hubiera iniciado el 20%
de las actividades planificadas.
Resultados obtenidos
En primer lugar, presentamos los resultados
más destacados de las encuestas de satisfacción, y a continuación, los indicadores
cuantitativos de resultado obtenidos.
En cuanto a la valoración de la metodología
pedagógica utilizada, más del 70% (73%) han
valorado la metodología como “Buena” o
“Excelente”, frente al 27% de los participantes que la han considerado como “Deficiente” o “Muy deficiente”.
El nivel del profesorado ha sido “Excelente” y
“Bueno” por la gran mayoría del alumnado
que ha cumplimentado la encuesta, un 86%;
tan sólo el 14% de éstos lo han valorado
como “Deficiente”.
En cuanto a la valoración de si la formación
recibida les ha servido para adquirir capacidad y habilidades para emprender, destacamos cómo casi las tres cuartas partes del
alumnado (74%) lo considera como “Excelente” o “Buena”. El resto de las valoraciones
se distribuyen en las otras opciones existentes.
Para finalizar este análisis de los resultados
de satisfacción del programa formativo, comentamos la valoración final del programa:
Prácticamente el 70% los beneficiarios que
han participado (69%) consideran como “Excelente” o “Buena” la valoración final del
programa. Un 8% valora este aspecto final
como “Regular”, al igual que “Deficiente”, 1
alumno en cada caso y tan sólo 2 alumnos la
valoran como “Muy deficiente” (15%).
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En el marc del 15è Aniversari del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, s’organitza la

I JORNADA DE PEDAGOGIA UNIVERSITATS-COPEC
(VI Jornada del COPEC)
amb el tema

PROJECCIÓ DE LA PEDAGOGIA EN LA SOCIETAT DEL SEGLE XXI
organitzada pel COPEC, la UB, la UAB, la UdG, la URV, i la URLL
on abordar l’exercici professional de la pedagogia a partir de tres eixos vertebradors

EDUCATIU, SOCIAL, EMPRESA
coincidents amb els contextos
on el pedagog/a i psicopedagog/a desenvolupa el seu exercici professional.
La finalitat és reflexionar i debatre sobre el rol de la pedagogia
i compartir bones pràctiques pedagògiques, dins de cada EIX
projectant i posant el valor a la pedagogia i la psicopedagogia
identificar-ne llurs funcions, necessitat social i el grau de
reconeixement en els estaments públics i privats.
Es comptarà amb la conferència Inaugural del president de la

FEDERACIÓ EUROPEA DE PROFESSIONALS DE LA PEDAGOGIA
Gianfranco de Lorenzo
qui emmarcarà el tema central de la jornada
A partir del qual s’abordaran els eixos temàtics mitjançant el DIÀLEG ENTRE EXPERTS
i analitzar el passat, el present i el futur de la pedagogia
tot seguit es desdoblarà en taules temàtiques simultànies al voltat de REALITATS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES.
En el marc de la JORNADA DE PEDAGOGIA es presentarà la DECLARACIÓ SOCIAL PER LA PEDAGOGIA
signat el 15/6/2017 entre SCP i COPEC i s’iniciarà el procés per promoure la institució del DIA DE LA PEDAGOGIA.
Us animem a assistir i fer-ne la difusió d’unes jornades de PEDAGOGIA impulsades pel COPEC i les Universitats Catalanes que fan pedagogia
que es faran el 17 i 18 de novembre d’enguany, a la seu del COACB.
PROGRAMA: http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=3475&i=ca
INSCRIPCIONS: http://www.pedagogs.cat/cursos.asp
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PRINCIPIS DEL PEDAGOG/A EMPRENEDOR/A
Del neguit de pensar en l'empresa als valors del
pedagog/a emprenedor/a
Ens plau presentar el document “Principis del
pedagog emprenedor” fruit de la reflexió i
construït entre l’alumnat i el professorat de
l’assignatura1, Pràctiques d’Iniciació Professional durant el curs 2016 -2017, del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona.
Alguns apunts sobre el tema
Apunt 1 –les pràctiques dels estudiants de
Pedagogia s’articulen en tres fases: la descripció del mapa de la professió, la simulació de
la realitat i la immersió en aquesta realitat.
Apunt 2 –Pel que fa a la simulació de la
realitat relacionada amb les pràctiques creiem
que l’alumnat a l’acabar la carrera pot optar
per treballar per un tercer, presentar-se a oposicions del sector públic o autocupar-se, i
aquesta va ser la justificació per donar sentit a
l’emprenedoria a Pedagogia.

Apunt 3 –Així el curs 2012 -13 l’equip docent
de l’assignatura va decidir treballar la creació
d’empreses amb l’alumnat. L’assignatura aplicava prioritàriament la metodologia de simulació de la realitat, situacions pràctiques simulades associades a la professió.
Pensàvem que la simulació actua, cobreix el
buit entre l’escenari acadèmic, artificial, i la
realitat. La concreció ha estat crear una empresa que oferís un producte i/o un servei
amb un component pedagògic per a qualsevol d’aquests 3 àmbits: escolar, social, empresarial.
Apunt 4 -Al llarg d’aquest 5 cursos, del 2012
al 2017 han participat 200 estudiants per curs
distribuïts en 6 grups classe. El resultat ha
estat la creació de 30 a 35 plans d’empresa
per curs, és a dir s’han generat unes 175 idees
des de la Pedagogia.

Apunt 5 -La principal dificultat en el col·lectiu
d’estudiants de Pedagogia i en general en el
professorat ha estat el que anomenem la Pedagogia Invisible, els valors que cada pedagog/a aplica al relacionar-se amb el concepte
empresa. Tres són els interrogants: quina visió
del coneixement pedagògic es té?, quina visió
de l’ empresa ? i quina visió del treball?.
¿Quina visió del coneixement pedagògic es
té? ¿Donem més valor al coneixement teòric
que al pràctic, al més general o al més especialitzat, el més acadèmic o el més informal?
Però sobre tot hi creiem que tenim coneixement pedagògic? Que aquest coneixement és
sòlid, està ben fonamentat, que té entitat per
ell mateix i que pot ser aplicable a les organitzacions en general i a l’empresa en particular?
¿Quina visió de l’empresa? Estem pensant en
una multinacional, en una empresa gran, petita, microempresa, amb els autònoms? Aquí és
oportú comentar que a Pedagogia, concretament a la UB però està en l’imaginari col·lectiu de l’ alumnat i el professorat, el mot empresa és sinònim de multinacional, d’explotació, creació de desigualtats socials...
¿Quina visió del treball tenim? S’està pensant
des d’un model econòmic capitalista, d’economia circular, d’economia col·laborativa? S’està
pensant en el treball com un dret, en repartir
el treball o en repartir la riquesa?.
Aquesta Pedagogia Invisible és la que cada
pedagog/a projecta quan com a professional
està decidit a utilitzar el coneixement pedagògic per aplicar-lo a l’emprenedoria.
Apunt 6 -Totes les professions han de tenir
una ètica professional i aquesta és cabdal en
el sector pedagògic, és un valor propi, intrínsec. Per aquesta raó ens plau poder presentar
el document ”Principis del pedagog emprenedor” que esperem no oblidin quan facin realment d’ emprenedors/res.
-----------1-Alumnat de l'assignatura Pràctiques d’Iniciació Professional
(PIP) curs 2016 -2017 i equip docent: Teresa Romañá (coord.)
THE, Dolors Millan. DOE, Antonio Alcántara. THE, Mercè Alòs.
MIDE, Rosa Rodríguez. MIDE, Manuel Güell. DOE.
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Quan l’aprenentatge entra pels ulls: Projecte
d’adaptació de material didàctic per a persones
amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)1
Ariadna Humbert Colomeda2

TEA no estan diagnosticades o tenen altres
diagnòstics i no han generat demanda. Això
ha suposat una dificultat a l’hora de tenir dades generalitzables, tot i que la informació recollida ha estat útil per tenir constància d’opinions i experiències de persones que formen
part de la població diana.
Anàlisis dels resultats

Introducció
“És evident que cada un de nosaltres s’imagina amb més facilitat i més tenaçment com
són els rinoceronts si n’ha vist algun, encara
que només sigui una vegada, o si com a mínim ha vist la seva imatge”(Comenius, 1658,
citat per Llorente, E., 2000, p.120). Aquesta frase em ressonava a l’observar un dels nois
amb TEA de l’Associació on feia les meves
pràctiques universitàries. El veia allà davant la
pantalla, llegint, però alhora tant lluny d’aquell entrellat que formaven les paraules... i
no era fins que t’hi acostaves i transformaves
el text en quelcom més tangible que connectava amb el seu significat. A partir d’aquí vaig
començar a observar l’ús que feia l’Associació
de les imatges. Sovint les explicacions de les
professionals anaven acompanyades d’il·lustracions, es realitzaven jocs i pràctiques a
través d’històries animades, i tant s’utilitzaven
com una eina d’organització i recordatori de
normatives com per l’aprenentatge social. Veient que la comprensió i l’abstracció del llenguatge escrit no era sempre quelcom fàcil per
les persones amb TEA, que la lectura del material teòric suposava una tasca feixuga i en
canvi les imatges eren una eina amb tant de
potencial, vaig plantejar-me amenitzar l’estudi
teòric a través de recursos audiovisuals.
Davant la demanda de suport en l’estudi d’un
grup de joves que es trobava en fase d’adquisició del permís de conducció, les professionals van detectar un buit en la metodologia i
els recursos pedagògics existents pel perfil de
joves de l’Associació. Els conceptes i aprenentatges necessaris per aprovar l’examen de circulació requereixen sovint l’abstracció del que
està escrit al paper, cal imaginar i posar-se en
situació per tal d’entendre el que s’està explicant i poder traslladar-ho a una situació real.
Aquesta pot ser una tasca bastant pesada, o
difícil, per a les persones amb les característiques neurocognitives dels TEA. Per aquest
motiu vaig dedicar el meu Treball de Final de
Grau a desenvolupar un recurs alternatiu en
format audiovisual que facilités el procés
d’aprenentatge i adquisició del carnet de conduir.
Projecte d’adaptació de material didàctic per a
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
Bases teòriques
El pensament visual
Fins ara, les investigacions sobre l’ús d’imatges per l’aprenentatge de continguts procedimentals han confirmat que el seu ús té enormes potencialitats i han detectat una relació
entre les diferències en el desenvolupament
d’una tasca i les maneres amb les quals es
van treballar les imatges que explicaven com
realitzar-la. Específicament, entre la població
TEA, “les estratègies visuals són les més adequades per entendre millor i aprendre de
manera més ràpida” (Lledó, A., Lorenzo, G.,
Pomares, G., 2011, p.248). Les persones amb
TEA tenen un pensament visual, és a dir que
pensen a través d’imatges i amb aquestes
representen conceptes abstractes, paraules o
idees, i per tant, assimilen i retenen millor la
informació visual. Aquesta particular manera
de pensar és expressada per Temple Grandin

(1988), zoòloga, etòloga, professora i neuropsicòloga estatunidenca amb TEA, en una de
les seves publicacions, on també afirma que
l’inconvenient d’aquesta manera de pensar, és
que a l’escola els continguts i treballs es presenten per una forma de pensament verbal.
Altres autors s’han dedicat a l’estudi i a l’aplicació de l’aprenentatge visual, com es el cas
de Lledó, Lorenzo i Pomares, on seguint els
treballs de Atwood (2002), Martín Borreguero
(2004) i Equipo Deletrea (2006) aborden l’estil
cognitiu dels TEA i defensen que les estratègies visuals són les més adequades en l’aprenentatge.
TEA i el permís de circulació
Un article publicat el 10 de gener de 2012 al
diari digital Autismo Diario apunta que els
Joves amb TEA d’alt funcionament tenen les
capacitats per aconseguir el carnet de conduir,
tot i que presenten més dificultats. “Conduir
un vehicle implica ser capaç de regular les
emocions, tenir coordinació i destresa, i tenir
certa habilitat en la interacció social. Aquests
aspectes solen presentar certs problemes en
les persones amb TEA. Però el fet que els
sigui més complicat, no significa que no aconsegueixin dominar certes tècniques que els
ajudin a conduir un automòbil.(...) És important saber fins a quin punt seran capaços de
conduir amb seguretat i quin és el millor model d’aprenentatge” (Autismo Diario, 2012).
Els investigadors del The Children’s Hospital of
Philadelphia’s Center for Child Preventions Studies,
van engegar un estudi amb persones amb
TEA i Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, publicat
l’any 2012, en el qual es suggereix la millora
dels plans educatius individualitzats per incloure objectius de conducció.
Metodologia
Per tal d’elaborar una proposta adaptada el
màxim possible al model d’aprenentatge visual de les persones amb TEA, prèviament
s’ha realitzat un estudi qualitatiu no experimental, a través de diferents tècniques de recollida de dades: l’observació participant en el
treball de col·laboració amb l’Associació; la recerca bibliogràfica per tal de justificar el model cognitiu de les persones amb TEA i les intervencions psicoeducatives més efectives; i el
treball de camp a través d’entrevistes i enquestes per valorar l’opinió de professionals
experts i de la mateixa població TEA.
Cal contemplar, com a dada interessant d’analitzar, que les enquestes van ser enviades a
un total de quaranta associacions de TEA
d’arreu d’Espanya, i moltes d’elles van respondre que no tenien usuaris que complissin
amb el perfil d’estudi (persones amb TEA, majors de 18 anys, que tinguin el carnet de
conduir o bé estiguin en procés d’estudi), ja
que quasi no treballaven amb adults. Així
doncs, de quaranta associacions tan sols es
van contestar cinc enquestes. Aquesta dada fa
pensar que les associacions no estan avui dia
oferint el mateix servei a les persones adultes
amb TEA, segurament pel fet que aquest tema ha començat a conèixer-se, a difondre’s i
a demanar solucions en els darrers deu anys, i
que per tant moltes persones adultes amb
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A través de l’anàlisi de les entrevistes i enquestes, es pot observar que els professionals
coincideixen en el fet que un gran nombre de
persones amb TEA tenen un pensament fonamentalment visual i incorporen els suports visuals en les estratègies d’aprenentatge. Per
tant, plantegen l’ús de les imatges com una
via de comunicació entre la persona amb TEA
i l’educador, la família, o l’entorn, i també com
un suport perquè la persona pugui ubicar-se,
estructurar la informació que li arriba o ser capaç d’organitzar-se. Aquestes estratègies són
utilitzades en diferents mètodes d’intervenció
psicoeducatius, com el SAAC, la comunicació
facilitada, o el TEACCH.
Les afirmacions dels professionals responen
en la mateixa línia que l’opinió dels enquestats, que expressen la seva facilitat d’aprenentatge a través del suport de les classes, l’explicació oral del professor i les fotografies i vídeos utilitzats, en contraposició a l’aprenentatge a través del llibre. Tot i així no es pot parlar
d’un principi generalista i cal recordar que
amb cada persona funcionaran unes estratègies diferents, tal com recorda Mora (2013):
“és un trastorn complex, divers i de característiques profundament individuals. No hi ha
dos nens que etiquetats amb autisme, i encara etiquetats amb graus d’intensitat similars,
siguin iguals en els seus símptomes i desenvolupament. L’autisme és, en realitat, l’etiqueta d’un sac que possiblement conté múltiples
i diversos matisos.” (p. 167-168).
Pel que fa la viabilitat de la conducció entre la
població TEA, es recull que el número de conductors és reduït i que cal fer referència sobretot a TEA d’alt rendiment o Asperger, ja
que en molts casos, quan el nivell d’afectació
és major, hi ha una discapacitat intel·lectual
associada que impedeix la conducció. Entre la
població apta per la conducció, el procés d’aprenentatge de la teoria de circulació pot
complicar-se per la necessitat d’una major dedicació de temps d’estudi i de comprensió,
per la confusió que pot generar la manera en
la que està redactada la teoria, i per les dificultats de concentració al llegir, de planificació, generalització, estructuració i selecció de
la informació essencial, complexitats que queden corroborades amb la teoria del Dèficit de la
Funció Executiva (Ozonoff et al., 1991). Seguint
aquesta línia, entre les dades dels participants
es recull que el major obstacle davant l’estudi
del permís de circulació ha estat saber imaginar els conceptes o situacions (necessitant
exemples concrets), i que s’han tingut dificultats per entendre els continguts i concentrarse al llegir. A part d’aquestes contrarietats, els
professionals senyalen que, més enllà de la
teoria, també existeixen altres problemàtiques
que poden obstaculitzar la bona conducció.
Entre aquestes, s’esmenta el nivell d’estrès
que poden generar els múltiples estímuls que
la conducció implica i que els hi costa gestionar, la rigidesa mental que pot causar problemes d’adaptació a les situacions, i les dificultats de motricitat i coordinació.
Com a proposta d’intervenció, es coincideix en
aportar suports visuals per l’estudi de la teoria
i sobretot destriar la informació i explicar-la
des dels detalls i no des de la globalitat.
Aquesta proposta encaixa amb el plantejament de diferents investigadors i clínics que
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accepten la importància del material visual
per incrementar les habilitats de les persones
amb TEA (Boucher y Lewis, 1989; Pierce y
Schreibman, 1994; Krantz et al.,1998; Mesibov
et al., 2002; Morrison et al. 2005; Dtromer et
al., 2006, etc.). També es planteja la possibilitat d’examinar a nivell visual i de realitzar un
treball de preparació pel tipus de preguntes i
estructura de l’examen, anticipant totes les
qüestions de forma que comporta l’examen
(espai, temps, com dirigir-se als examinadors,
etc.). Finalment, es planteja la necessitat d’ajudar a les persones amb TEA a ser aptes per la
conducció, més enllà del examen teòric, i per
tant treballar amb elles totes les habilitats i
capacitats que la conducció requereix de la
mateixa manera que es treballen, per exemple, les habilitats socials.
Proposta d’intervenció
El projecte consisteix en la creació d’un portal
web on s’ofereixin diferents recursos adaptats,
tenint en compte un seguit d’estratègies i
pautes per l’estudi de les persones amb TEA
(Freire et al., 2004; Myles, Adreon, i Gitlitz,
2006; Ramos i TGD-Jaén E. E. Síndrome de asperger). S’ha dissenyat un portal web pilot, on
es presenten els apartats que es podrien incloure i un model del material visual adaptat.
Aplicació per elaborar una agenda on-line
Pel que fa a l’agenda, la idea és donar un suport pràctic per l’organització i la planificació
dels estudis, ja que com s’ha pogut observar
aquesta és una de les debilitats que poden
presentar les persones amb TEA. L’aplicació
donaria la possibilitat d’estructurar el temari
per setmanes, a partir d’un horari creat pel
propi usuari, i d’anar fent un seguiment automàtic a través de les visualitzacions dels vídeos, els exercicis realitzats i els enllaços consultats per l’usuari. D’aquesta manera, podria
comprovar si el seu treball s’ajusta als objectius marcats per cada setmana i, en funció
d’això anar adequant el seu ritme de treball,
potenciant així el seu metaprenentatge.
Material didàctic i recursos per estudiar la teoria de
circulació
En referència al temari a estudiar, la idea és
desgranar la teoria que apareix al llibre, destriar aquella informació essencial, i de cada
subapartat fer-ne un vídeo explicatiu i uns
exercicis. En aquests es donen bastants conceptes i continguts de circulació, per això és
important recordar que el fet que s’hagi trobat una estratègia adequada al model d’aprenentatge de les persones amb TEA no implica
que un cop visualitzat el vídeo s’hagin interioritzat els continguts. El vídeo és tan sols el canal pel qual accedir a la informació, però perquè l’aprenentatge sigui significatiu i es pugui
transferir cal trobar també la manera de treballar amb aquest recurs visual. És necessari
saber si cal repetir el vídeo vàries vegades, si
es requereix parar-lo un cop visualitzada cada

explicació, si cal fer exercicis relacionats a cada concepte, etc. Així doncs, seguint aquesta
línia en la pàgina web s’oferirien també exercicis en format visual per poder anar recolzant
l’aprenentatge fet a través dels vídeos explicatius.
La idea dels exercicis és anar mostrant exemples visuals de diferents situacions de circulació i tot seguit fer preguntes tipus test sobre el
que s’acaba de visualitzar, agafant el model
de pregunta de l’examen de circulació oficial.
D’aquesta manera, a part de reforçar l’aprenentatge, els estudiants comencen a entrar en
contacte amb el model d’examen que es trobaran i poden anar adaptant-se a aquest.
Això és un punt a favor per a les persones
amb TEA, ja que els pot costar reaccionar davant situacions desconegudes o no planificades, i saber com seran les preguntes que els
poden fer els pot generar tranquil·litat i major
preparació.
Conclusions
A través de la recerca bibliogràfica i el treball
de camp s’ha pogut anar dibuixant el perfil de
les persones a qui es destinaria aquest projecte, i que tot i que no es pot afirmar com un
principi generalista, es pot dir que en gran
part les persones amb TEA tenen un pensament visual, fet que comporta que tinguin un
major aprenentatge si utilitzen recursos visuals com a suport.
A part d’aquests recursos visuals, seria interessant plantejar un treball futur més enllà de
l’adaptació de la teoria de circulació, ja que
com s’ha exposat al llarg de l’estudi, la
població TEA presenta dificultats en diferents
àrees que poden afectar la bona conducció.
Per aquest motiu és necessari capacitar a
aquestes persones perquè siguin bons conductors, treballant habilitats i capacitats com
l’empatia amb els altres conductors, l’anticipació de les accions dels demés usuaris de les
vies, la gestió de l’estrès davant una situació
amb múltiples estímuls, o la capacitat d’actuar
davant una situació inesperada a la carretera.
Així doncs, es podria complementar el material visual dissenyant una guia metodològica
per a la pràctica de la conducció, enumerant
les àrees i les capacitats que aquesta requereix i donant pautes i activitats de com treballar-les.
Com a punt final, caldria esmentar que una
de les grans dificultats que ha generat la creació del projecte i la prèvia investigació ha estat el fet que cada persona amb TEA és un
món, amb les seves particularitats, les seves
estratègies d’aprenentatge i el seu funcionament. Així doncs, tot i que la proposta d’intervenció no cobriria les necessitats de tot el
col·lectiu per igual, sí podria omplir el buit detectat en l’accés a recursos adaptats, i podria
ser un inici per buscar i crear recursos pedagògics alternatius que facilitin el procés d’aprenentatge de les persones amb TEA.

Fonts de Consulta
•Attwood, T. (2002) El síndrome de Asperger:
una guia para la família. Recuperat el 24 de
maig de 2015, des de
http://ampacarrilet.com/wpcontent/uploads/20
13/11/sindrome_asperger_guia_padres_y_pro
fesionales.pdf
•Autismo Diario (10 de gener de 2012).
Jóvenes con Autismo de Alto Funcionamiento
y cómo aprender a conducir. Autismo Diario.
Recuperat de
http://autismodiario.org/2012/01/10/jovenescon-autismo-de-alto-funcionamiento-y-comoaprender-a-conducir/
•Carreres, A. L., Lledó, G. L., & Baeza, J. P.
(2011). Las necesidades del alumnado con
síndrome de Asperger: orientaciones y propuestas desde la innovación inclusiva. La
práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación (p. 243-254). Editorial Marfil.
•Freire, S., Llorente, M., González, A., Martos, J.,
Martínez, C., Ayuda, R., & Artigas, J.(2004). Un
acercamiento al Síndrome de Asperger: una
guía teórica y práctica. Oviedo: Asociación
Asperger España, con el patrocinio de
IMSERSO y la Comunidad Europea.
•Grandin, T. (2006). Pensar con imágenes.
Barcelona: Alba Editorial, S.L.U. 47
•Lledó, A., Lorenzo, G., Pomares, G. (2011). Las
necesidades del alumnado con síndrome de
Asperger: orientaciones y propuestas desde
una innovación inclusiva. La práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación. 243 -253.
•lorente, E., (2000). Imágenes en la enseñanza.
Revista psicodidáctica. (9) 119-135
•Mora, F. (2013). Neuroeducación: Sólo se
pue-de aprender aquello que se ama. Madrid:
Alianza Editorial, S.A.
•Ozonoff, S., Pennington, B. F., & Rogers, S. J.
(1991). Executive function deficits in highfunctioning autistic individuals: relationship to
theory of mind.Journal of child Psychology
and Psychiatry, 32(7), 1081-1105.
•Ramos, J. D. D. R., & TGD-Jaén, E. E. Síndrome
de asperger: estrategias de intervención en el
estrategias de intervención en el ámbito
educativo.48
-----------1-Article del Treball de Fi de Grau de Pedagogia de Ariadna
Humbert Colomeda, guardonat pel Col·legi de Pedagogs de
Catalunya com a millor TFG de Pedagogia del curs 2015-2016
de la UdG, el 14/06/2017.
2-Graduada en Pedagogia per la UdG. Col·legiada 1914,
tècnica d’ocupació, ariadnahumbert@gmail.com

ESPAI D'OPINIÓ SOBRE TEMES D'ACTUALITAT DE TEMES PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS
OBERT A LA PARTICIPACIÓ DE TITULATS I ESTUDIANTS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA
CONSULTEU ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A: www.pedagogs.cat/reg.asp?id=935&i=ca

29

`li√ ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^

Disseny d’un MOOC pel treball de la
competència digital1
Anna Sánchez-Caballé2
1. Introducció
L’educació ha evolucionat amb el temps i un
dels punts d’inflexió ha estat la integració de
les noves tecnologies a partir dels anys 90
produint una transformació de l’escenari
mundial a tots els ordres i nivells. Al llarg del
procés el món ha deixat de ser un lloc local
per passar a ser-ho global. Una globalització
que es produeix en un moment de retribució
on les persones de diverses ètnies, llengües i
religions es dispersen per tot el món amb la
finalitat de trobar noves oportunitats. També
es produeix en un moment on les tecnologies aconsegueixen connectar a un gran
nombre de persones i, per tant, en faciliten
l’accés a la informació i el coneixement (Bauman, 2011; Castells, 2004; Gisbert i Lázaro,
2015). No obstant, per poder parlar realment
d’una societat del coneixement és imprescindible la integració de tots els membres que la
conformen evitant l’existència de marginats.
S’ha de percebre el coneixement com un bé
públic que ha d’estar a la disposició de tothom. Conseqüentment cal promoure noves
formes de solidaritat pròpies de la societat 2.0
on les TIC són cada cop més importants
(UNESCO, 2005).
Es pot considerar que la integració de les TIC
en educació correspon al conjunt de processos derivats de les noves eines (siguin maquinari o programari), suports de la informació i, també aquells canals que permeten el
procés d’emmagatzemament, processament i
transmissió digital de les dades. La integració
d’aquestes suposa un canvi considerable en
el context educatiu actual i afecta als rols dels
implicats (Adell i Castañeda, 2010). És important recordar que per a que les tecnologies
resultin positives en els processos formatius
no solament s’han d’obtenir els recursos materials sinó que, cal anar un pas més enllà i
crear un seguit de condicions que promoguin
l’aprofitament integral d’aquestes (Selwyn,
2011). Es pot considerar doncs, que el conjunt dels canvis esmentats impliquen la necessitat de deixar de concebre els processos
d’ensenyament-aprenentatge des d’un punt
de vista estàtic (UNESCO, 2005).
És necessari formar a ciutadans que tinguin
aquestes competències pel segle XXI. Una
d’elles és la que s’anomena competència digital. És a dir, aquella referent a la capacitat
d’accedir, avaluar, organitzar, interpretar i comunicar-se amb informació digital. Tenint
present que ser natiu digital no és pas sinònim de ser competent en aquest àmbit
(Esteve, 2015; Prensky, 2001).
En aquesta realitat el que presenta l’article és
una recerca que té com a propòsit central la
creació d’un Massive Open Online Course
(MOOC) que permeti als professionals de
l’educació, tant en actiu, com en procés de
formació formar-se pel que fa a aquesta denominada competència digital, tant a nivell
tecnològic com didàctic.
La metodologia emprada ha estat el DesignBased Research que es caracteritza per ser un

estudi sistemàtic que proporciona una resposta concreta a una realitat complexa i permet
l’extracció d’uns principis de disseny propis
d’aquesta (Plomp i Niveen, 2009). El procés
de recerca es va realitzar mitjançant diversos
prototips en els quals va variar la quantitat de
participants: El procés de recerca es va realitzar mitjançant el disseny, el desenvolupament
i la validació de diversos prototips. Amb aquesta finalitat es van fer servir diferents instruments d’anàlisi i participants amb perfils
diversos (experts en tecnología educativa, ponents i potencials usuaris del curs).
2. Competència Digital Docent
Temps enrere es considerava que una persona era alfabeta i culta quan era capaç de llegir un diari, un llibre o una revista i, que a
més sabia comentar el que allí s’hi trobava.
No obstant, en la societat actual també es requereix saber utilitzar i navegar pels diversos
dispositius digitals. Així doncs, per molts
autors l’alfabetització va més enllà de la compressió, és necessari prendre consciencia vers
la raó per la qual els missatges troben allò, els
codis que s’utilitzen en aquests i comprendre
tant fonts com tecnologies (Esteve, 2015;
Area, Gutiérrez i Vidal, 2012).
Els conceptes competència i alfabetització digital varien depenent de l’autor i han anat
evolucionat amb el pas del temps. En un inici
es considerava que un estudiant era alfabet
digital quan disposava de diverses habilitats
relacionades amb l’accés, l’avaluació i la gestió de la informació (Ferrari, 2012). El concepte alfabetització digital és el concepte més
utilitzat a nivell internacional i, especialment
en context europeu, s’acostuma a emprar de
forma sinònima al terme competència digital
(Ferrari, 2012; Krusmsvik, 2008). No obstant
això hi ha diversos autors que distingeixen els
dos conceptes, ja que, consideren la competència com la suma de les alfabetitzacions informacional, tecnològica, multimèdia i comunicativa (Larraz, 2012).
En aquest context es considera que qualsevol
ciutadà ha de disposar de competència digital
per poder fer front als reptes que planteja la
societat digital. A més, els docents que ja han
acabat la seva formació inicial i, també els
que estant en els darrers anys de formació
han d’anar més enllà per poder ensenyar
aquestes habilitats i també per poder-ne fer
un bon ús integrant-les en els processos d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants. Per
tant, un professional de l’educació és competent digitalment quan a més de la competència pròpia d’un ciutadà disposa d’un component d’investigació i vincula la tecnologia amb
la pedagogia (UNESCO, 2005; Esteve, 2015).
En aquesta línia, Krumsvik (2009) proposa un
model de competència digital docent que
considera l’existència de tres nivells de competència. Aquests són: habilitats digitals bàsiques que representen la base de la competència digital; la competència didàctica relacionada amb facilitar l’adquisició del coneixement; i les estratègies d’aprenentatge que co-
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rresponen als diversos elements emprats per
la formació continuada.
Dintre del segon nivell proposat per Krumsvik,
el referent a la competència didàctica amb les
TIC es pot encabir el model proposat per
Koehler i Mishra (2008), el TPACK. Aquest model considera que fer un correcte ús de la tecnologia en els processos d’ensenyamentaprenentatge no és fàcil sinó que requereix la
combinació de tres components fonamentals:
el disciplinar corresponent als continguts i les
habilitats de la matèria a impartir; el tecnològic, és a dir, com mitjançant la tecnologia es
poden generar noves formes de treballa; i, en
darrer lloc el pedagògic que fa referència a
com s’integren les diverses tecnologies en els
processos d’ensenyament-aprenentatge. Solament amb la combinació adequada dels tres
eixos es poden utilitzar totes les potencialitats
de les TIC com a facilitadores dels processos
educatius.
3. MOOCs en educació
Amb l’aparició de la Web 2.0 es va facilitar la
creació, l’edició i la difusió del vídeo promovent-ne el seu ús en educació però els vídeos
ja s’utilitzaven prèviament a l’aparició de la
Web 2.0 i aquest fet es deu a les potencialitats
que proporciona aquest que, segons Cabero
(2006) fan referència a la visualització indefinida, la disminució de costos dels equips, la
possibilitat d’aparèixer en altres mitjans, la
capacitat de ser utilitzat en diversos nivells
educatius, la diversitat de funcions possibles
en els processos d’ensenyament-aprenentatge, l’afavoriment d’un ús actiu i la facilitat per
utilitzar-lo i integrar-lo a altres materials multimèdia. No obstant, també cal tenir coneixements tècnics, de formats i relacionats amb
temes de copyright.
La integració d’aquestes tecnologies en els
processos d’ensenyament-aprenentatge d’una
manera adequada pot ajudar a donar resposta a les diverses mancances formatives utilitzant modalitats com l’e-learning on es troben
els anomenats MOOCs, és a dir, els Massive
Online Open Courses, que són cursos massius
i oberts en línia (Roig i Fernández, 2015). Els
MOOC van ser introduïts per primer cop per
Stephen Downes i George Siemens l’any
2008, aquest fet es va produir en el procés de
disseny d’un curs que permetés encaixar la
teoria connectivista (Roig i Fernández, 2015).
Els principals tipus de MOOC segons Yousef,
Chatti, Wosnitza i Schroeder (2015) són:
cMOOC basat en el connectivisme; xMOOC
que segueixen les teories d’aprenentatge conductivistes i cognitivistes que consideren l’experiència d’aprenentatge com el resultat de
l’impacte de l’acció de l’individu sobre l’entorn; sMOOC són una tipologia que implica
interaccions col·laboratives; i bMOOC representen un nou model de MOOC el qual pretén combinar les interaccions a classe amb els
components de l’aprenentatge en línia. Independentment del tipus de curs a l’hora de
planificar-lo és necessari tenir presents: els
materials; la planificació; i l’acreditació que es
realitzarà un cop acabat el curs.
Pel que fa a la qualitat dels cursos ve
determinada per dos tipus de factors. Per una
part trobem els interns, que corresponen a
enviament de correus massius als estudiants;
els fòrums on s’ha de promoure la interacció;
el bloc pels usuaris inscrits, entre d’altres. Per
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l’altra part estan els externs que, fan referència a una web del propi MOOC, xarxes socials
i un canal a Youtube on es recullin els vídeos
(Letón, Luque, Molanes i García, 2013).
El MOOC dissenyat està dividit en dos grans
blocs diferenciats: (a) el primer centrat en
l’alfabetització i la competència digital bàsica
pròpia de qualsevol ciutadà d’aquest segle
XXI i, per tant tracta temes relacionats amb la
gestió de la informació, la comunicació, la
creació de contingut i el treball de manera ètica i segura, i (b) una segona part més centrada en l’aplicació didàctica de les TIC on es
presenten diversos models nacionals i internacionals i es proposen estratègies d’aprenentatge continuat al llarg de la vida. Per
realitzar-lo es van desenvolupar dos prototips.
El primer prototip va ser un model de tipus
teòric “en paper” que va sorgir d'una l'anàlisi
bibliogràfica. La cerca va ser realitzada a partir
de dos eixos: el primer feia referencia al
disseny de MOOC i se n'extreia informació
com la durada aproximada que havien de tenir els vídeos, el tipus d'avaluació que era
més adient, el nombre de vídeos per bloc, entre altres temes relacionats amb una vessant
més estructural i de planificació i; el segon eix
corresponia al propi contingut del MOOC, és a
dir, a la competència digital, tant a nivell genèric com més específic i propi dels educadors.
Un cop realitzada l'anàlisi es va desenvolupar
el prototip que consistia en un guió de cadascun dels 7 vídeos que composen el MOOC.
Partint de la teoria els continguts d'aquest
curs es van dividir en dos blocs de contingut i
un introductori que estan formats per un total
de 7 vídeos. Pel que fa als blocs de contingut,
el primer, fa referència a la competència digital genèrica, ja que aquest és més de contextualització i aproximació del concepte competència digital a nivell global i, el segon, es
concreta en competència digital docent, és a
dir, és el bloc més específic i propi dels professionals de l'educació. Ambdós blocs es treballen mitjançant un conjunt de vídeos, recursos externs i una avaluació final. Aquest prototip va ser avaluat mitjançant un qüestionari
per part d’experts en tecnologia educativa.
El segon prototip és el resultant de les millores proposades pels experts en el qüestionari
de valoració del primer prototip i la digitalització de tot el material elaborat “en paper”. En
aquesta fase es va procedir a la gravació dels
set vídeos. A continuació es va procedir a
l’edició del material audiovisual recopilat, escollint els millors talls per a què els vídeos
disposessin de sentit, millorant l’exposició i el
contrast i, afegint el logotip del grup de recerca i diverses paraules clau. El resultat d’aquest
procés de gravació i edició són més de 30 minuts de vídeo per treballar el concepte de
competència digital i competència digital docent.
4. Resultats i conclusions
Partint de l’avaluació dels dos prototips es
van extreure els següents resultats i principis
de disseny, propis de la metodologia DBR,
que cal tenir presents a l’hora de dissenyar un
curs de característiques semblants. Aquests
s’han estructurat en tres apartats i són els següents:

EIX

a) Contingut
A1. Començar el curs amb continguts més genèrics i anar profunditzant.
A2. Afegir continguts tant locals com internacionals.
A3. Dividir el contingut en blocs clars.
b) Motivació i interès
B1. Utilitzar qüestionaris dinàmics d’entre 510 preguntes que disposin de preguntes superficials i d’altres més d’aprofundiment del
contingut.
B2. Afegir recursos de diverses tipologies i
amb diversos idiomes.
B3. Realitzar vídeos on la durada i el contingut siguin proporcionals.
c) Aspectes tècnics i de navegació
C1. Realitzar els vídeos amb un fons que no
distregui l’atenció de l’espectador. Una bona
opció és fer servir un fons blanc.
C2. Estructurar el MOOC d’una manera clara i
gràfica que faciliti la navegació i promogui
l’autonomia dels participants.
C3. Utilitzar el llenguatge adient pel públic corresponent. Cal evitar adoptar un discurs
massa acadèmic.
C4. Fer servir elements de suport com per
exemple un teleapuntador que faciliti la fluïdesa a l’hora de realitzar el discurs. No obstant això, encara que es faci servir aquest recurs és important no donar sensació de lectura i monotonia.
Tal com s’aborda en el marc teòric, les tecnologies de la informació i la comunicació són
cada cop més presents en tots els àmbits de
la vida quotidiana. De fet, la proporció entre
ciutadans, empreses i treballadors que accedeixen a internet és molt més alta a Espanya
que a la mitjana de la Unió Europea. El mateix passa si es parla d’escoles, també disposen d’un equipament tecnològic superior al
de la mitjana europea però se’n fa un ús
inferior d’aquest (Gimeno, 2004). Per tant, es
pot considerar que els professionals de
l’educació requereixen de diverses estratègies
d’ensenyament-aprenentatge que els permetin realitzar una integració de les TIC aprofitant-ne totes les seves potencialitats (Cabero i
Llorente, 2008).
En aquesta línia el curs dissenyat permet treballar aquest àmbit i n’extreu unes directrius
que poden ser utilitzades per dissenyar cursos
de característiques semblants. A més, amb la
realització d’un curs d’aquestes característiques s'obren noves línies de treball relacionades amb el Big Data i el Learning Analytics.
Cal esmentar que, independentment del procés formatiu escollit per fer-ho, és responsabilitat dels propis educadors la integració adequada de les TIC a l’aula amb la finalitat de
formar estudiants preparats pel nou context.
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PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGIC,
CONDUCTUAL I COGNITIU DIRIGIT A INFANTS AMB TDAH1
Paula Argelagués Mariño2
INTRODUCCIÓ:
Sovint, els docents i educadors, a l’hora de
realitzar intervencions directes a l’aula amb
infants, es troben amb que molts d’aquests
presenten dificultats d’aprenentatge associades directament a un trastorn psicològic o
educatiu específic. Abordar i gestionar aquestes situacions no és fàcil, ja què molts cops no
es coneixen suficientment aquelles pautes específiques que s’han de seguir a l’hora de
tractar un alumne que presenta necessitats
educatives especials, ni es disposen d’uns
procediments d’ensenyament concrets per
abordar aquests tipus de situacions. És en
aquest moment en què entra en joc la figura
del pedagog/a, per a ajudar i acompanyar al
docent i a l’infant en la superació de les seves
dificultats.
La situació descrita anteriorment exposa a la
perfecció com em vaig sentir en el moment
d’iniciar les meves pràctiques com a estudiant
de quart de Pedagogia a l’Espai Social “La
Pedrera”, entitat on havia de donar suport
educatiu a un conjunt d’infants amb dificultats acadèmiques.
Així doncs, em vaig trobar amb un col·lectiu
d’alumnes molt divers, amb dificultats d’aprenentatge significatives envers les diferents
àrees del currículum i amb una sèrie de trastorns d’aprenentatge que no sabia com tractar. És per aquest motiu que vaig decidir centrar el meu treball de fi de grau en estudiar i
investigar un dels trastorns més comuns a les
aules, el TDAH.
L’article que presentaré a continuació tracta
d’abordar com a temàtica principal, el disseny
i l’aplicació d’un programa d’intervenció psicopedagògic, conductual i cognitiu adreçat a
aquells infants que presenten TDAH, amb
l’objectiu principal d’augmentar el seu rendiment acadèmic i, alhora, millorar alguns aspectes disruptius que s’associen a la seva
simptomatologia.

requerien d’una atenció adaptada a les seves
necessitats, no eren atesos de forma individualitzada, ja que els educadors presents a
l’entitat no comptaven amb l’experiència necessària en relació a l’educació especial. Donada la situació i el gran nombre d’infants
amb necessitats especials, vaig decidir centrar-me en un dels infants que patia TDAH.
Pel que fa a les necessitats individuals
d’aquest, vaig detectar dèficits en relació a les
matèries escolars troncals, així com problemàtiques de tipus conductual i cognitiu. Totes
aquestes, però, estaven estretament relacionades amb el trastorn que patia el menor.
La detecció de les necessitats em va permetre
dur a terme una avaluació inicial, així com
redactar aquells objectius que pretenia abordar el programa d’intervenció.
El bloc conductual del programa va tenir com
a objectiu disminuir les conductes inapropiades de l’infant, corregir aquells aspectes disruptius a l’aula i potenciar les conductes adequades, augmentant-ne la seva freqüència i
intensitat. El bloc psicopedagògic treballava
aquelles àrees escolars més deficitàries i tenia
la finalitat d’inculcar determinades rutines i
hàbits. Finalment, el bloc cognitiu perseguia
augmentar i potenciar competències bàsiques
com l’autoestima, l’escolta activa, l’expressió
de les emocions, l’autocontrol, la memòria, la
percepció i atenció, entre d’altres.
LA METODOLOGIA:
En referència a la metodologia emprada, les
estratègies i activitats plantejades es van dur
a terme en consonància i de forma coordinada amb els familiars de l’infant, psicòlegs i
educadors que conformaven l’entitat on estava duent a terme les pràctiques. El treball en
xarxa va ser molt important a l’hora d’aplicar
més globalment el programa d’intervenció, ja
que la potenciació de certs comportaments i/o
habilitats s’havia de dur a terme des de la
pròpia llar i no solament des de l’àmbit educatiu.

EL DISSENY DEL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ:
Per tal de dissenyar un programa d’intervenció psicopedagògic, cal tenir en compte les
característiques individuals dels destinataris
als que va dirigit, les mancances i interessos
d’aquests, l’entorn on es duran a terme les
intervencions i, l’aplicabilitat i l’ús dels materials que s’empraran. Aquests elements contextuals resulten imprescindibles a l’hora de
crear un pla individualitzat adaptat a les necessitats d’un col·lectiu específic.
Situant-nos en el marc del programa d’intervenció adreçat a infants amb TDAH, vaig considerar aquests factors contextuals com a
punt de partida.
Primerament, vaig realitzar una anàlisi de les
necessitats del context en el que estava
immersa i vaig detectar que els infants que

L’aplicació dels materials havia de ser constant i de forma transversal en relació als diferents blocs temàtics, és a dir, les activitats i estratègies que incloïa el programa s’havien
d’aplicar diàriament, tot alternant la vessant
psicopedagògica, conductual i cognitiva.
Pel que fa a l’adaptació a les necessitats
individuals de l’infant, el ritme d’aprenentatge
es marcava d’acord a la pròpia evolució del
menor, sense fixar una temporització específica. Alhora, els interessos de l’alumne podien
modificar les activitats que es plantejaven, per
la qual cosa aquestes anaven variant en funció de les seves preferències o gustos.
D’altra banda, les activitats sempre havien
d’anar acompanyades d’un joc o gratificació,
ja què era important que l’alumne es veiés
motivat en tot moment. Les gratificacions no
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havien de ser materials, sinó que podien
basar-se en una simple felicitació o en la realització d’una activitat que li agradés al petit.
Un exemple de materials útils a l’hora de
plasmar les gratificacions serien les targetes
per punts.
En relació al procés comunicatiu, el docent no
havia d’adoptar un rol comunicatiu unidireccional, sinó que havia de permetre que
l’alumne adquirís un paper actiu i participatiu.
L’infant, per tant, participava de forma oberta
a totes les intervencions, essent així el creador
dels seus propis aprenentatges.
Per últim, l’ús d’auto-instruccions i suports visuals va permetre millorar l’atenció, la impulsivitat i l’autonomia de l'infant. És per aquest
motiu que la majoria de les activitats i materials didàctics plantejats es van dur a terme a
través d’aquestes tècniques.
LA CREACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
ADAPTATS:
Pel que fa als materials didàctics, el programa
inclou més de 60 activitats classificades en
funció de les diferents àrees i blocs curriculars
a treballar. Cada una de les activitats conté en
la seva descripció els objectius específics que
pretén treballar, la modalitat d’aplicació (individual o col·lectiva), els recursos necessaris per
a la seva consecució i la metodologia a seguir.
A continuació, presento algunes de les activitats i tècniques que inclou el programa d’intervenció a nivell psicopedagògic, conductual
i cognitiu.
“Associació de paraules amb dibuixos”
Un exemple referent al bloc psicopedagògic
seria l’activitat “Associació de paraules amb
dibuixos”. L’alumnat amb TDAH sol disposar
d’un vocabulari escàs i imprecís com a conseqüència de la poca capacitat retentiva (Miranda, 1999). És per aquest motiu que cal dirigir
els exercicis cap a dinàmiques de memòria
visual, amb l’objectiu d’adquirir un vocabulari
ric i variat.
L’activitat presentada es basa en cercar
conjunts d’imatges referents a diversos camps
semàntics. Per a fer-ho, podem recórrer al
“Magatzem d’icones catalanes”, on s’ofereixen
imatges variades sobre diferents temàtiques.
Cada dia, podem treballar diferents icones
amb l’infant, de tal manera que aquest ha
d’anar anotant el significat de cada imatge a
la part inferior del dibuix.
“Jo sóc”
En referència al bloc cognitiu, el treball de
l’autoestima és fonamental. Els infants amb
TDAH solen patir una falta d’autoestima relacionada amb la gran quantitat d’estímuls negatius que reben. Una activitat grupal enfocada a millorar aquest aspecte seria la de “Jo
sóc”.
Els infants faran una rotllana i, un per un,
hauran d’anar sortint al centre del cercle per
tal de dir alguna cosa positiva que pensin
d’ells mateixos. D’aquesta manera, podran
prendre consciència de les qualitats i virtuts
que posseeixen. Cada un dels infants que
participen a l’activitat dirà una qualitat del seu
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company. A continuació, cada nen confeccionarà una “super-estrella” amb una cartolina i
a cada punta del foli podrà anotar aquelles
característiques que considera que el fan especial i únic.
D’altra banda, referint-me al bloc conductual,
puc destacar un seguit de tècniques i estratègies útils descrites per C. Balés i C.Puig (2003),
com ara: el sistema per punts, els plans de treball,
les fitxes d’advertència o felicitació, el modelament, el
cost de resposta, la retirada dels reforçadors, l’extinció,
el time-out, entre d’altres.
RESULTATS:
Gràcies a l’aplicació constant del programa
d’intervenció al llarg d’un trimestre, l’infant no
solament va millorar el seu comportament
disruptiu, sinó que va augmentar notablement els seus resultats acadèmics.
Aquest fet confirma com la utilització dels
materials pedagògics adaptats i individualitzats pot ajudar altament a tots aquells col·lectius que pateixen algun trastorn de caire educatiu, en aquest cas, TDAH.
Les gràfiques mostren l’evolució de l’infant al
llarg del trimestre pel que fa a algunes de les
diferents àrees curriculars treballades.

CONCLUSIONS:
Actualment, hi ha molta controvèrsia envers
de quin és el tractament més adequat per al
TDAH. Tot i que la majoria de guies clíniques
revisades no desaconsellen la utilització de
fàrmacs com a primera línia d’intervenció i
aposten pel tractament multimodal, existeixen
alguns autors que no recomanen el tractament farmacològic com a primera línia d’actuació i creuen que s’obtenen millors resultats
amb una psicoteràpia de tipus conductual.

para niños con déficit de atención con hiperactividad. Cepe: Madrid.
•Puig, C y Balés, C. (2003). Estrategias para entender y ayudar a ninos con trastorno por dèficit de atención con o sin hiperactividad. Ediciones ceac: Barcelona.
•Rabito Alcón, M. y Correas Lauffer, J. (2014).
Guías para el tratamiento del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad: una
revisión crítica. Servicio de psiquiatría i salud
mental: Hospital Universitario de Henares.
------------

En aquesta línia, una possible intervenció seria el programa educatiu presentat, que inclou
un tractament pedagògic i emocional lligat a
una intervenció de caire familiar i edu-cativa.
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ORIENTACIONS PER A POSAR L’ESCOLA AL DIA:
Perfilant un nou model educatiu
Pere Marquès Graells1
INTRODUCCIÓ
Des del curs passat (2015-2016) el grup
DIM-EDU2 ha posat en marxa un PROJECTE
“centres innovadors”3 adreçat a identificar els
principals àmbits en els que es fa innovació
en els centres docents i a orientar a la comunitat educativa en els processos de canvi que
cal que realitzin les institucions formatives per
tal de ”posar-se al dia” i oferir un servei de
qualitat i en consonància amb les demandes
de la societat actual.
En definitiva es pretén impulsar la innovació
global "a nivell de centre", eficaç, eficient i
continuada, adreçada a millorar els processos
d'ensenyament i aprenentatge i l'organització
dels centres amb l’objectiu de millorar els
aprenentatges i desenvolupament integral de
tots i totes els/les alumnes i reduir significativament el fracàs escolar.
Per tal d’assolir els seus objectius, el PROJECTE, en el que ja hi participen 300 centres de
tot el país, utilitza diversos instruments: qüestionaris i contactes per tal de conèixer els processos innovadors dels centres, organització
de jornades per a intercanviar experiències,
dels centres, seminaris gratuïts de formació
pel professorat i l’elaboració de guies i orientacions.
Una d’aquestes guies, és la que es presenta a
continuació amb 111 orientacions agrupades
en 13 àmbits, elaborades a partir dels resultats de les investigacions i projectes del grup
DIM-EDU i de la consideració de diversos estudis i dels plans d'innovació de múltiples institucions educatives innovadores de referència.
OBJECTIUS EDUCATIUS:
QUÈ CAL ENSENYAR ?
- Actualitzar el currículum (PEC, PCC...): currículum oficial adaptat (a l'entorn dels seus alumnes i d'acord amb les demandes de la societat
actual) + altres coneixements, competències i
valors / actituds / hàbits que es considerin necessaris (retallar i completar).

- L'aprenentatge dels continguts curriculars
(coneixement del món, competències instrumentals) s'utilitzarà a més per a promoure el
desenvolupament integral dels estudiants: físic (salut, ecologia, benestar), cognitiu, comunicatiu, emocional i social (jo i els altres), espiritual i estètic, valors / actituds / acció
- S'inclourà la formació en valors, desenvolupament mental (tècniques d'estudi, metacognició, TBL rutines de pensament, pensament
analític-crític i sintètic-creatiu, mètode científic...), autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió emocional, midfullness, autoregulació de la motivació / perseverança...), habilitats comunicatives i socials (oratòria, resolució
de conflictes, aprenentatge servei al barri),
competència digital i STEAM (robòtica, impressió 3D, programació...), emprenedoria...
- Marc bimodal: diferenciar teoria i pràctica
(competències) i prioritzar els aprenentatges
clau / bàsics (currículum comú imprescindible
que aprenguin tots els estudiants) del que es
considera desitjable o opcional.
- Intel·ligències múltiples: considerar-les en el
currículum i atendre al seu desenvolupament.
- Plurilingüisme incloent treballar alguns continguts en anglès o altres llengües (CLIL /
AICLE, Content and Language Integrated Learning).
- Finalitat de l'Educació: aconseguir per a cada estudiant el major desenvolupament integral possible, i proporcionar competències, sabers i valors que els permetin construir la seva
identitat i elaborar i desenvolupar un projecte
de vida satisfactori, com a ciutadans bons i
útils compromesos per a una societat més
justa i de major benestar.
ESTRUCTURACIÓ DEL CURRÍCULUM
- Considerar un currículum comú + continguts
optatius
- Enfocament competencial (relacionar els
continguts amb les competències a desenvolupar) i interdisciplinari (itineraris, projectes de
treball...)
- Es pot estructurar per cursos o per cicles, i
en tots dos casos fer-ho:
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a- Per àrees o per assignatures / matèries
b- Per projectes + tallers sobre competències
instrumentals (lectura, expressió oral, escriptura, ortografia, càlcul, elaborar apunts, tècniques d'estudi, presentació pública de treballs,
plàstica...) + sessions de desenvolupament
personal i social (autoconeixement i gestió
d'emocions, valors i espiritualitat, educació
física...).
- En qualsevol cas es presentarà una visió integrada (transdisciplinar) de la realitat.
METODOLOGIA: COM CAL ENSENYAR
- Metodologies actives i aprenentatge profund. Enfront de la simple memorització
d'abans, fomentar la curiositat (fer-se preguntes) i aprendre fent i relacionant els nous sabers amb els anteriors i amb la interpretació
del món mitjançant l'exercici del pensament
analític-crític i sintètic-creatiu.
- Especial atenció a les competències instrumentals. Realitzar cada dia activitats que exigeixin llegir / documentar, aplicar coneixement i creativitat per a resoldre problemes i
comunicar-se (escriure, exposar).
- Personalització (cada alumne segueix un
itinerari cap al coneixement a partir de les seves circumstàncies):
a- Considerar els estils perceptius (visual, oral) cognitius i d'aprenentatge dels estudiants.
I les intel·ligències múltiples.
b- Inclusivitat. Tractament de la diversitat
(adaptacions. reforços, suports...) segons sabers previs, interessos i necessitats dels alumnes. Especial atenció als alumnes en risc de
fracàs escolar i amb NEE.
c- Diversificació / diferenciació: no cal que
tots estudiïn el mateix, alhora, de la mateixa
manera i amb la mateixa profunditat.
- Aplicar el currículum bimodal: desenvolupament competencial amb suport de memòries
externes i assimilació de conceptes i esquemes clau.
- Connectar les experiències d'aprenentatge
formal i informal (aprofitar i completar els sabers que ja tenen els alumnes). Aprofitar el
potencial d'aprenentatge fora de l'escola.
- Combinar activitats individuals i en grup
cooperatiu.
- Realitzar moltes activitats significatives (de la
vida real de l'alumne, estris...): explicacions i
documentació, exercicis (pràctica, aplicació /
transferència...) i projectes cooperatius interdisciplinaris (ABP, jigsaw, assumeixen rols,
elaboren productes, afronten reptes...).
- Correccions públiques entre tots dels projectes i de les moltes activitats que es fa a classe
(davant la pissarra digital).
- Incloure elements lúdics (gamificació) quan
sigui possible.
- Aprenentatge servei entre iguals a l'aula
(amb altres cursos i en l'entorn): alumnes tutors, assessors, secretaris, apadrinaments,
grups interactius... L'aula (i el centre) és una
comunitat d'aprenentatge on tots s'ajuden
per aprendre i els professors són mediadors
que coordinen.
- Fomentar progressivament (primer amb suports, que es van retirant) l'autoaprenentatge
(aprendre a aprendre) i l'autonomia responsable en l'aprenentatge (elecció de temes i
recursos, organització del temps, autoavaluació, contractes de treball...) orientada a l'aprenentatge permanent (lifelong learning).
- No deures tradicionals. Sí activitats lúdicoeducatives orientades al desenvolupament
personal (pla lector de centre, art, esport ...) o
quan hi ha una necessitat de reforç que pot
ser recolzada des de casa.
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AVALUACIÓ
- Avaluació bimodal: diferenciar les activitats i
exàmens competencials (que es realitzaran
amb suport de memòries externes, apunts...) i
l'assimilació / memorització de les qüestions
teòriques clau.
- Avaluació formativa (per aprendre dels
errors, 2a oportunitat, no compta només el resultat també el procés) i contínua (sense que
suposi un permanent examen)
- Avaluació compartida: autoavaluació (rúbriques, test autocorregibles, solucionaris...), coavaluació (exposicions públiques...) i heteroavaluació (observacions, entrevistes, exàmens ...)
TUTORIA I ORIENTACIÓ
- Disposar d'un PAT
- Acció tutorial compartida entre tot l'equip
docent amb l'objectiu de
a- Conèixer bé els alumnes i ajudar-los en el
seu autoconeixement, autoestima i autoconfiança (si puc i em comprometo, puc).
b- Detecció precoç de dificultats i el seu tractament (suports, reforços...). Evitar repeticions
de curs.
c- Buscar el màxim desenvolupament de cada alumne: potenciant els seus talents reforçant els seus punts febles (no igualar-los en
un mediocre punt mitjà)
d- Motivar els alumnes. Confiar en el seu potencial per aprendre i millorar amb perseverança, controlant la seva atenció, demanant
ajuda. I saber de la importància de les expectatives de pares i professors
- Pla d'orientació personal (salut, benestar
emocional, valors, conducta...) i acadèmica, en
col·laboració amb la família. Ajudar a què cada alumne perfili el seu projecte vital personal. I acompanyar-lo en el seu desenvolupament.
- Comptar amb el suport d'un orientador o
assessor psicopedagògic
ALUMNES
- Són el centre de l'acció formativa. Se'ls prepara per tal que es vagin desenvolupant i
coneixent el món, alhora que van perfilant el
seu projecte personal vital (que dóna sentit al
que aprèn).

- Aprenen quan es donen 3 condicions: poder
aprendre (tenir clars els objectius, capacitat,
informació), saber aprendre (tècniques, experiència) i voler fer-ho (només l'alumne pot decidir aprendre, ha de tenir motius)
- Creen, organitzen i fan servir dues memòries
(interna i externa / auxiliar + PLE) mitjançant
la connexió als sabers previs dels nous coneixements que consideren rellevants per al
seu projecte personal i considerant la seva
possible utilitat (per la comprensió del món, la
seva aplicació... )
- Porten un portafoli (paper o digital) amb
una selecció dels seus treballs.
- Col·laboren democràticament en l'elaboració
de normes i resolució de conflictes (consells,
jutges...)
- Estudien amb creixent autonomia (per ajustar automàticament l'aprenentatge) de forma
individual i en grup cooperatiu (buscar informació, resoldre tasques, autoavaluar-se, reflexionar i fer metacognició...)
- Ajuden als seus companys en els seus aprenentatges (aprenentatge servei a l'aula)
RECURSOS - INSTRUMENTS TIC
(amb què, on…) I INFRAESTRUCTURES
- Utilitzar múltiples i variats recursos (llibres,
jocs, material experimental, material digital,
exposicions de professors i alumnes...) i considerar periòdicament la seva actualització.
- Exposar al web o a les parets de classe alguns treballs dels alumnes.
- Aprofitar múltiples espais d'aprenentatge /
treball i obertura a l'entorn (aprenentatge
ubic): a classe i la resta de l'escola, a casa, en
els entorns físic (museus, visites, intercanvis
amb altres països...), mediàtic i virtual (webs,
Apps, MOOCs...) ..
- Ús intensiu dels recursos TIC (en general, per
al tractament de la diversitat...) diferenciant els
imprescindibles i els opcionals. Entre els imprescindibles:
a- Bon ample de banda
b- Les aules tenen sistema de PD i s'usa
c- Hi ha una plataforma educativa, i s'usa
d- Hi ha DD de suport a les aules i / o aules
1x1 i s'usen (quan convé els alumnes fan servir Smartphone per fer algunes activitats)
e- S'usen llibres digitals i continguts digitals.
f- Hi ha una plataforma de gestió del centre.

35

g- El centre té un portal web, i també hi ha
webs d'aula, webs o repositoris docents...
i- Hi ha un coordinador TIC
j- Hi ha un pla de manteniment de les TIC
(amb tècnic TIC o externalitzat).
k- Hi ha normativa d'ús dels recursos TIC i
protocols d'actuació en cas de situacions problemàtiques (robatoris, ciberassetjament...)
l- Hi ha un pla per a la progressiva adquisició
i integració dels recursos TIC.
m- Elements de robòtica, programació i impressió 3D.
- Els professors es mouen pel centre amb el
seu DD.
- El DD dels alumnes no s'usa només com a
llibre de text, també per buscar informació, fer
treballs (de vegades amb documents compartits), comunicar-se...
- Hi ha aules d'informàtica i seminaris (o espais de recursos tipus biblioteca) amb ordinadors on es realitzen algunes activitats.
- Hi ha espais polivalents espais aula/seminari
modulables (envans mòbils...) i les aules tenen
mobiliari mòbil.
-Hi ha laboratoris, aules de tecnologia, gimnàs
i pistes esportives...
- Flexibilitat en horaris, grups i espais de treball (incloent quan convé desdoblament de
classes, co-docència i professors de suport...)
COMUNITAT / CONTEXT
físic (centre, barri, ciutat), ciberespai i món
mediàtic
- Fer que participi en els processos d'aprenentatge; també és una comunitat d'aprenentatge, ofereix exemples / pautes de conducta i és
font de molts aprenentatges informals.
FAMÍLIA
- Dóna exemple i és el referent més sòlid dels
estudiants.
- Comunicació amb les famílies per crear un
clima de transparència i confiança
a- Tradicional, correu electrònic, WhatsApp i
altres xarxes...
b- Tutories amb pares (inicial, final i quan
convingui)
c- Reunions amb pares que convoquen els
professors
- Col·laboració bidireccional escola-família
perquè l'educació sigui una tasca conjunta.
a- Realitzen un seguiment de les activitats i
progressos i problemes dels seus fills
b- Els pares van a les reunions, aporten informació i segueixen les orientacions rebudes
c- Quan convé participen en classes (oficis,
grups interactius...)
d- Hi ha comissions mixtes de pares i professors (de vegades amb alumnes) per organitzar activitats o solucionar conflictes.
e- Col·laboracions institucionals: en el Consell
escolar, hi ha pares vocals de la classe...
f- Col·laboren amb l'AMPA
g- Es procura mantenir el potencial educatiu
de l'escola també a casa.
- L'AMPA fa activitats extraescolars, reunions
amb pares i amb la direcció...
- Promoure una Escola de Pares
EL CENTRE / ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
- Tot el centre constitueix una comunitat
d'aprenentatge (té una cultura, unes normes,
dóna un exemple...). Passa de ser centre d'ensenyament a centre d'aprenentatge. És un
agent de canvi social on tots han d'aprendre.
- Disposar d'una autonomia suficient per
adaptar-se al context (això implica responsabilitat)
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- Disposar d'un pla d'innovació de centre
(elaborat a partir d'una anàlisi de la situació
inicial on s'identifiquen problemàtiques i millores a realitzar) on s'estableixen prioritats
(per evitar dispersió) i cada any es fa una
avaluació estratègica (que dóna lloc a ajustos)
- Hi ha un coordinador d'innovació.
- Implicar el PND perquè comprengui l'activitat formativa que es realitza i els objectius del
centre.
ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
- Proporcionar normes i suports evitant una
excessiva burocatització.
- Donar autonomia i realitzar un seguiment
(visitar centres, donar suport, avaluar ...)
PROFESSORAT: UN EQUIP
- Compromès.
- Competent (didàctica, TIC...). S'atén al seu
desenvolupament professional.
a- Hi ha un pla de formació/aplicació/reflexió
contínua (p.e. 20 h./any de formació "in situ")
que considera les necessitats i peticions dels
professors.
b- Hi ha un pla d'acollida per als nous professors.
c- Oferir un suport "just in time" quan un
professor ho necessita.
d- Fomentar la formació entre iguals entre
els professors al centre: professors de referència, compartir recursos i bones experiències...
e- Informar els professors de jornades, cursos, revistes, xarxes docents...
f- Promoure contactes amb altres professors i
centres: col·laborar en projectes d'investigació
amb altres centres i universitats, participar en
xarxes docents, assistir a jornades, escriure
articles, fer visites a centres (per veure bons
exemples)
- Rol mediador (prepara situacions d'aprenentatge) i assessor més que transmissor/avaluador d'informació.
a- Planificador: fixa objectius i selecciona activitats i recursos
b- Crea entorns d'aprenentatge ordenats (hi
ha normes/control) estimulants i "segurs" en
un ambient d'afecte i suport mutu.
c- Motiva, desperta curiositat, interès ... Utilitza
motivacions intrínseques (desig de saber,
créixer l'alumne) i extrínseques.

d- Gestiona i personalitza/diferencia les seqüències didàctiques d'activitats
e- Orienta/assessora
- Investiga i reflexiona sobre la seva pràctica
procurant innovar per millorar els aprenentatges.
- Col·labora en tasques de gestió del centre:
tràmits administratius, control d'assistències
assumpció de comissions...
- Treballa en equip: planifica coordinadament
el PCC. Hi ha reunions periòdiques de coordinació i tutoria compartida.
DIRECCIÓ / EQUIP DIRECTIU
- Compromès
- Lideratge eficaç i integrador: transmet
il·lusió/entusiasme, capta/potencia el talent i
reconeix el treball de tots i cadascun dels
professors, delega i confia en els altres, escolta i s'adapta/consensua, tendeix ponts, proporciona suports i mitjans , confiança i seguretat.
- Impulsa la innovació i l'estimula (sense imposar-la) amb compromís i cooperació, bona
gestió, perseverança davant les dificultats i
assoliment de millores.
- Separació de la Direcció Pedagògica i la
Direcció Administrativa
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Definir el proyecto de vida ante la inminente
automatización de los empleos ante la llegada
Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0
Aina Flores Hidalgo1 i Raimon Izard Serrano2
En el presente artículo se unen perspectivas
de disciplinas tales como la ingeniería informática, la antropología y sociología de la educación, pero, especialmente, la pedagogía como motor de análisis y cambio en la construcción del proyecto de vida y profesional en
las personas. A partir del año 2050, es necesario dibujar nuevos escenarios personales y
profesionales ante el desarrollo tecnológico.
VIDA.
Actividad esencial para aquel que la posee
Echamos la mirada atrás para recoger el testimonio de Fiódor Dostoyevski cuando escribió
en el siglo pasado: "El secreto de la existencia
humana no solo está en vivir, sino también en
saber para qué se vive". "El Idiota" (1869).

El ser humano, en la infancia, ante la inquietud y curiosidad por saber y conocer todo
cuanto puede sobre el mundo, en su imparable ambición por aprender, empieza a no ser
suficiente con encontrar respuestas provenientes del núcleo familiar y sus propios hallazgos.
Como bien apuntaba Dostoyevski, el saber
para qué se vive, es una cuestión que aparece
temprana, a través del repetitivo “¿Por qué...?”
en prácticamente todas las acciones que hace
o ve.
Es el momento de dejar atrás la socialización
primaria (contexto familiar), para complementar su aprendizaje con el paso a la socialización secundaria (contexto institucional).5

El hombre es el único ser consciente de su capacidad de aprendizaje. Da vida a dicho saber, con la suma de nuevos conocimientos a
los ya adquiridos anteriormente, con la intención de proyectar sus acciones hacia el cumplimiento de un fin.

Los agentes educativos generan expresamente dudas existenciales, plantean retos de futuro, de modo que, en todo el conjunto de
acciones educativas, enriquezcan el crecimiento cognitivo, físico y psico afectivo durante el crecimiento y desarrollo en las personas.

¿Cuál es el objetivo que persigue?

La dedicación de horas lectivas en el centro
educativo, y las no lectivas fuera de él, pertenece, en mayor grado, a la adquisición de
competencias básicas por las que, la persona,
es evaluada sistemáticamente. Además, la
transmisión de valores amparados en la propia cultura, puestos a prueba en la vida diaria
y la relación con sus iguales.

A lo largo de la historia de la evolución humana, ha sido partícipe y creador de sucesos relevantes, fruto de su capacidad transformadora y del uso práctico de conocimientos que
sirven para proyectar su vida: el bipedismo, el
descubrimiento del fuego, la revolución agrícola, la escritura y otras formas de comunicación, el uso de la moneda, los antiguos imperios (Persa, Han, Romano...), aparición de religiones (Cristianismo, Budismo, Islam...), revolución científica, descubierta de América, expansión del capitalismo, Revolución Industrial,
el hombre en la Luna... Internet.
Dejar huella de su existencia es una tarea
ardua.
Jakob Johann von Uexküll3 distingue entre
dos conceptos existenciales, abordados, precisamente, desde la sociología de la educación:
welt (mundo) y umwelt (peri mundo o mundo
entorno)4.
Aunque el biólogo y filósofo alemán presta
especial atención al umwelt animal y el sistema de percepciones del ambiente, tras la
lectura de la teoría del autor, nos empezamos
a preguntar si el ser humano es capaz de captar la realidad más objetiva (welt), o está
transformando constantemente el entorno
que percibe, el que crea a su imagen y semejanza, sin tener en cuenta lo que implica en la
realidad absoluta, la que comparte con el
resto de seres.
Eso conlleva limitaciones, no solo en la creación de su proyecto de vida, sino también
desestimando consecuencias difíciles de prever en la versión más realista del entorno,
consecuencia directa de sus ambiciosas transformaciones en paralelo a la realidad.

Sumado, se trabaja en una estrategia y plan
de acción que permita al infante y/o joven,
conocerse a sí mismo y destacar en aquello
que es bueno, que puede potenciar con compromiso y dedicación, con actitud crítica, a lo
largo de la vida. Aquello de lo que carece, podrá trabajarlo también, con esfuerzo.
¿Qué pone en juego al conocerse a sí mismo?
Identificar los rasgos de su personalidad, las
competencias transversales, las destrezas, las
capacidades, los valores personales, los gustos, las preferencias e intereses.
Aprenderá a dar visibilidad a todos los rasgos
mencionados, acorde a la etapa o transición
en su recorrido y trayectoria a lo largo y ancho
de la vida. Ayuda que pueda ponerlas en
cuestionamiento durante la formación y las
experiencias vividas.

Trabajar el proceso de orientación con suficiente tiempo, ayuda a que las personas puedan aprender a tomar decisiones fundamentadas, de forma autónoma, en cualquier aspecto de su vida y, a lo largo de su recorrido y
trayectoria.
Además, la orientación sigue haciendo reflexionar a las personas sobre sí mismas, sobre la definición de sus rasgos personales, tal
como hacía en etapas anteriores.
La decisión de la aplicabilidad de los rasgos
destacados, esta vez en el contexto laboral, es,
precisamente, de las personas, que aprenden
a dar visibilidad a su potencial ante la competencia entre perfiles profesionales.
Los rasgos personales también forman parte
del personal branding.
¿Cómo decidir sobre un objetivo profesional si
no sabe acerca de su persona, que es quién
está al volante del proyecto de vida y profesional?
Conociéndose, reducirá así sus miedos, porque ante lo que domina, ante lo que sabe con
más certeza sobre su perfil profesional, se
siente con seguridad para tomar la decisión
sobre el objetivo.
Será motivador decidir, si es acorde a sus intereses laborales.
La gestión de la carrera profesional conlleva
un sin fin de decisiones, abordables con una
estrategia y planificación de las acciones. Ya
sea con o sin orientador profesional, es mejor
pensar antes de hacer. La improvisación es la
que genera dudas; conlleva, generalmente, a
lo visceral.
Si no hay prisa por decidir, ¿por qué hacen
uso de un reloj que apremia con su tic-tac
imaginario?
Desde la orientación, es bueno calar el mensaje que no hay una opción buena más que
la que toma la persona bajo su responsabilidad, planificando sus pasos para llegar al
éxito personal y profesional.
Quizás, siempre fue algo personal.
PROYECTAR DE FORMA BIDIRECCIONAL.
Construir el proyecto de vida y profesional en su
conjunto, a 2017

Desde la pubertad hasta la senectud, la persona invierte más tiempo a la reflexión sobre
la toma de decisiones de unos estudios y/o
una profesión, que no sobre la vida misma,
cuando ya estaba proyectando hacia ese
sentido.

La persona se prepara en los itinerarios de
formación escogidos, en las experiencias y
vivencias incluidas en su currículum, con la
intención de alcanzar el/los objetivo/s profesionales.

Ejercer la profesión forma parte de la vida,
aunque no es el todo en ella.
El motor de la decisión parece ser el mercado
laboral; el mismo que va a poder abastecer
sus necesidades prioritarias, basadas, nuevamente, en la subjetividad de percepciones.

Considerando la subjetividad de la teoría, ¿el
ser humano está proyectándose hacia una
existencia realista o artificial?

A consecuencia de tal reto, la construcción del
proyecto profesional genera tales inseguridades y angustias derivadas del miedo a equivocarse en la elección de objetivo, que los esfuerzos de la orientación académica y profesional se enfocan a desdramatizar una decisión para la que la persona ya se venía preparando en etapas anteriores.

"La educación no es para la vida; la educación
es la vida misma" - John Dewey.

Ello libera de "culpa" a quién decide. No existe error, existen nuevas oportunidades de futuro, alcanzables a corto, medio o largo plazo.
De hecho, ciertas oportunidades, son creadas
expresamente con sus propias manos como,
por ejemplo, el desarrollo tecnológico como
forma de hacer más fácil sus propias vidas.

OBJETIVO PROFESIONAL.
Proyectar hacia el mundo laboral actual

Precisamente, el umwelt (mundo entorno) de
Uexküll, se acoge a la subjetividad de percepción basada en la codificación genética de los
seres vivos.

APRENDIZAJE POR Y PARA LA VIDA.
Aprender a proyectar hoy

No puede ni debe haber solo un objetivo. La
vida es suficiente activa como para hacerla
monótona con las decisiones.
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Conseguir sus metas en el mercado laboral, el
reconocimiento del buen trabajo realizado y,
ver proyección de futuro, alimenta su ego
profesional.
La satisfacción de sentirse realizado y motivado en el empleo, indirectamente, afecta a su
proyección de vida, que fluye de manera casi
inconsciente cuando las cosas le van bien
profesionalmente.
De lo contrario, el proyecto profesional puede
acaparar toda atención, indebidamente.
¿En qué lugar quedan los logros personales?
Dar espacio y tiempo a la orientación académica y profesional para trabajar la bidireccio-
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nalidad de la proyección, hace que la persona
se sienta capaz de guiar sus propios pasos
por la vida y por la profesión, en un trabajo
en paralelo.
Claro que, la trayectoria profesional tiene su
fecha de llegada en el largo viaje tomado.
Llega la jubilación y las perspectivas cambian.
Cesa su proyecto profesional, por lo que la
persona vuelve a centrarse, única y exclusivamente, en el proyecto de vida.
Empieza a ver el mundo laboral desde la barrera, con lo que eso conlleva en su autoestima (personal y profesional). Para muchos, la
caída emocional tras tantos años de dedicación a su trabajo, es devastadora.
En este punto, la orientación también tiene su
merecido lugar, ayudando y acompañando a
las personas en trazar acciones implicadas en
el proyecto de vida.
Muchas veces, todavía se sienten activos
(mentalmente), pero, sin embargo, no pueden
seguir creciendo profesionalmente tras aplicar
las leyes que regulan el mercado laboral y la
contratación de empleados6.
La persona, entonces, se cuestiona su rol en el
mundo desde el desánimo y la tristeza ante el
nido vacío (no ve utilidad a su bagaje). Empieza a sentirse poco útil para la sociedad:
¿Para qué han servido mis esfuerzos de todos
estos años si nadie los valora?
El historiador y antropólogo Noah Yuval Harari tiene clara la respuesta a la cuestión sobre
para lo que sirve la existencia humana, si al
final, añadimos nosotros, todo lleva al camino
de la muerte: "Que sepamos hasta ahora, para nada".
Quizás, a partir del año 2050, el parón profesional que avecinan los expertos, deba transformarse en oportunidades, como en el caso
de la jubilación, que nada tiene que ver con
un destierro profesional, sino una continuación de la vida misma, de la existencia en sí,
de compartir el bagaje con las siguientes
generaciones, y poder contradecir a Harari.
EL FUTURO PROFESIONAL.
¿Habrá empleo para todos?
El mercado laboral es cambiante, inestable.
Es por ello que, a continuación, presentamos
cambios acontecidos hasta el momento, referencia de los primeros pasos del nuevo mercado laboral a partir del año 2050. Estos nos
han ayudado a prever escenarios y oportunidades profesionales futuras, explicadas a lo
largo del artículo.
Moshe Vardi, profesor de Ingeniería Informática de Rice University en Houston, opina que
las máquinas podrían ocupar el 50% de los
puestos de trabajo en los próximos 30 años.
Inmersos en un entorno donde las máquinas
serán capaces de hacer prácticamente la totalidad de las tareas que hacen los humanos.
Esto puede sonar como para un futuro muy
remoto, pero lejos de esto, tenemos señales
evidentes a diario como, por ejemplo, el primer hotel del mundo regentado por robots
que se inauguró en Tokio el pasado marzo.
Dichos robots (con forma de dinosaurio) provocaron el despido de 14 de los 20 empleados de los que disponía el establecimiento.
Nos surgen dudas sobre el criterio del ser humano y la aplastante falta de legislación y
medidas para gestionar los dilemas éticos de
este nuevo mercado laboral en el cual ya
estamos iniciando.
Yuval Noah Harari comenta que, históricamente, frente a las revoluciones industriales y
a la inclusión de máquinas en el mercado
laboral, los empleados no cualificados se supieron reinventar moviéndose de las zonas

agrícolas a la fábrica y, de ésta, al sector de
servicios. Fue posible porque aparecieron
nuevos puestos de trabajo.
En el nuevo paradigma, ¿se formará a las personas para adaptarse al nuevo contexto? Y si
no surge tal adaptación, ¿cuáles son los retos
de futuro?
Plana la idea de un gobierno global a nivel
mundial que sea capaz de regular y aplicar
medidas planetarias tales como la renta básica universal, a base de cobrar impuestos derivados del trabajo de los robots a las grandes
multinacionales que los empleen.
Ramón Pastor, director general de impresión
3D de Hewlett Packard, piensa en la misma
línea de cambio de modelo económico a nivel
mundial que apunta Noah. Añade que hoy en
día, el 40% del consumo del petróleo mundial, es derivado de la logística del transporte
de productos desde las zonas de producción
hasta el consumidor final, ya que resulta más
rentable para las empresas hacerlo así. Pero,
con la nueva ola de impresoras 3D, plantea
un futuro próximo (de 5 a 10 años) donde
trasladar las plantas de producción allí donde
esté el consumidor y, eliminar así, los transportes.
Estas fábricas de proximidad serán a base de
impresoras que producirán las piezas y recambios demandados. Esto podría provocar
un cambio determinante en el mercado a nivel mundial y también en el mundo laboral,
aumentando la tasa de desempleo en algunas zonas. Al mismo tiempo, creará nuevas
profesiones a las que avanzarse con un buen
plan de formación.
Ray Kurzweil director de ingeniería de Google
y colaborador del Singularity University predice que la singularidad tecnológica (momento
en que la Inteligencia Artificial superará la
capacidad intelectual humana) llegará entre el
2029-2045 y que durante el S.XXI evolucionaremos tanto como los últimos 20.000 años.
Avecina un mundo en el que la norma será la
modificación genética, los cyborgs, la inmortalidad biológica a base de pastillas rejuvenecedoras, generación de órganos y seres de inteligencia artificial superior a la humana.
Empleando como precedente el caso de la ardua tarea de la elaboración de la Declaración
de Derechos Universales, imaginamos por un
instante cuántos dilemas éticos plantea todo
esto y cuánto tiempo necesita la sociedad para ponerse de acuerdo.
Hasta ahora, se han usado las máquinas a voluntad, para hacer vidas más sencillas y a
imagen y semejanza del hombre, con la intención de ser capaces de crear un androide
lo más similar a los humanos posible.
Podría llegar un día en que las máquinas dejen de trabajar al son de la música de su
creador (el ser humano) y que actividades
identidarias que ahora humanizan, como el
arte, el teatro, la música, literatura, el sufrimiento, el amor... dejen de ser importantes en
una sociedad donde la clase dominante habrá cambiado.
Ante la invasión tecnológica, lo que tenemos
claro es que, dicho cambio y evolución en el
mundo entorno, requiere reflexionar sobre la
difícil tarea de la gestión de las emociones en
el nuevo paradigma existencial.
EL CONTEXTO EN 2050.
El plan de acción en la era de la automatización
A día de hoy, brindamos tres posibles escenarios respecto la relación de las personas con
la tecnología:
1) Coexistencia de humanos y tecnología. El
desarrollo de la misma seguirá como hasta
hoy sin un plan definido.
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2) Convivencia. Los humanos aprovecharan
las ventajas que la tecnología les brinda integrándose en su día a día familiar. Esto incluye
por ejemplo la modificación genética y conllevaría a la hibridación de la especie humana.
3) Substitución de la especie humana por una
especie superior derivada de los avances tecnológicos. Nos preguntamos: ¿habrá extinción
del homo sapiens?
Acorde a la contextualización de los hechos
que se prevén a partir del año 2050, la orientación (académica y profesional) que conocemos hoy, sigue siendo fundamental para que
las personas aprendan a tomar decisiones, en
cualquier aspecto de su vida, para que no
tenga que hacerlo por él un sistema automatizado de respuesta.
PROYECTO DE VIDA.
Construcción unidireccional en 2050
Es importante evitar la bidireccionalidad de la
proyección, como lo hacemos actualmente.
En 2050, planteamos que, en todo momento,
la persona dedique esfuerzos a trabajar la
gestión del proyecto de vida, como concepto
holístico.
Todo, al fin y al cabo, es vida.
El objetivo profesional como lo conocemos
hoy, desaparece con la llegada de la automatización, por lo que proponemos construir un
sistema que implica cooperación económicosocial. Un win-win de mercado laboral y sociedad que aboga por la igualdad de oportunidades y la libre toma de decisiones por ambos lados.
A continuación, se presentan escenarios hipotéticos del proyecto de vida y correspondiente
elección de perfil especializado, implícito en el
proyecto:
Gestión del proyecto de vida - Perfil colaborativo:
Para la población "no empleada" a causa de
la llegada de la industria 4.0. Personas que no
desarrollarán una especialización como profesión en sí o de inversión o liderazgo, pero sí
dedicarán sus esfuerzos al proyecto de vida
de tipo colaborativo. Mediante un sistema de
voluntariado, se acogen a ciertas funciones
que la industria 4.0 no puede humanizar, promoviendo una colaboración entre ambos.
Será necesario trabajar el desajuste emocional de las generaciones que se incorporan a
una única proyección, por obligatoriedad en
la transformación del mercado laboral, reaprovechando los objetivos para los que estaban preparados (proyecto profesional) hacia
la ayuda y voluntariado.
La orientación acompaña en la gestión óptima del tiempo libre, promover los intereses
personales y, de igual modo, el desarrollo integral de los individuos a través de un sistema de formación y generación de vivencias y
experiencias. Se abastecen con la renta básica
universal.
Gestión del proyecto de vida - Perfil técnico-profesional:
Orientación a perfiles técnicos e ingenierías
enfocadas al diseño, implementación y mantenimiento de la automatización en la industria 4.0. Dedica tiempo y esfuerzo a incorporarse al mundo laboral, pero no con el espíritu
de competitividad entre perfiles, sino como
forma de trabajar su interés por mantener el
sustento de la economía mundial y el plan de
desarrollo tecnológico. No es su objetivo obtener las competencias para la gestión de la
carrera profesional, ya que, entre sus implicaciones, incluyen la sumisión a las necesidades
de la automatización
Renuncian a la prestación del Estado, sabiendo que su trabajo en la Industria 4.0 tiene
una recompensa económica mayor. A su vez,
siguen trabajando en el proyecto de vida,
como en el caso anterior, centrándose en intereses personales.
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Gestión del proyecto de vida - Perfil de liderazgo
social:
La profesión política da un giro en la historia,
por lo que, el asesoramiento a cargos de supervisión de la población tiene cierto toque
utópico en el presente artículo.
Son parte igual del sistema de voluntariado,
pero con intencionalidad directiva. Abarca
acciones socioeducativas. Accederán solo
unos pocos, evaluando sus capacidades y
competencias para los cargos por asignar
(con formación específica para el desempeño). No se trata de estructurar por Ministerios, como actualmente, sino con Áreas, que
ofrecerán un vínculo colaborativo entre líderes.
La contratación será acorde a sus funciones
como capataces, sin que su salario por ello
sea excesivo. Recordemos, es voluntario del
Estado.
La orientación ayuda a comprender el cambio
de proyección personal y/o profesional, con el
objetivo de no dejar que la industria 4.0 acabe con las aspiraciones personales, ni descuide la ética y moral en la tan alta producción y
consumo.
Con más énfasis, el cargo de supervisión, se
encarga de la gestión y asignación de los
recursos de la renta básica y universal para la
población "no empleada".
Gestión del proyecto de vida - Inversores tecnológicos:
Son aquellos que lideran la industria 4.0, invirtiendo en la automatización y la investigación
en innovación tecnológica, bajo la regulación
de los líderes sociales. Obtienen un beneficio
por la producción de bienes y servicios, por
los productos generados para su consumo,
pero sin que ello provoque desigualdades de
oportunidades entre la población. Tiene sus
riesgos decidir dicha posición, ya que no podrían optar a cualquiera de las otras opciones,
si deciden dedicarse a la inversión de bienes.
La formación les prepara para disponer de un
plan de viabilidad, de trazar correctamente
sus inversiones y, realizar estudios de mercado que favorecen el éxito.
Añadimos que, no existirá el concepto de jubilación, sino transformar la experiencia en
"Expertos seniors". La población sigue siendo
activa y colaborativa en la tercera edad, si así
desea participar en el sistema.
Se generará bolsas de "Expertos-seniors" en
base a su experiencia demostrable, para impartir módulos de enseñanza especializada. Al
fin y al cabo, la experiencia es un grado.
Aclarar que, la renta básica y universal proviene de los impuestos generados para la regulación de la Industria 4.0 y su alta generación
de productos y servicios para el consumo que
hace la población.
APRENDIZAJE EN EL PROYECTO DE VIDA.
Abordar la educación permanente
Los autores del presente artículo, tras el análisis de la gestión del proyecto de vida en la era de la automatización, consideramos que el
sistema educativo debe desaparecer tal y como lo conocemos, para dar lugar a dos itinerarios adaptados al paradigma Industria 4.0.
El sistema de enseñanza-aprendizaje es el
motor de conocimientos transversales y del
autoconocimiento personal, enfocado para toda la población. No superará las 20 horas lectivas a la semana, adaptadas en el horario
que convenga a la población (apostamos por
la conciliación familiar).
En cambio, el sistema de formación profesionalizadora, se centra en una etapa concreta
de la vida de la población que elige el camino
hacia la industria 4.0, combinando esfuerzos
con la adquisición de saberes en el sistema
de enseñanza-aprendizaje.
Este último, tiene una duración de 5 años de
formación, en no más de 10 horas lectivas a
la semana, por lo mismo, por conciliación familiar y para seguir con los saberes transversales (suma 30 horas semanales en esos 5
años).

Remarcar las palabras de John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo, que resumen bien
la idea plasmada en el siguiente apartado del
artículo: “Si enseñamos a los estudiantes de
hoy como enseñamos ayer, estaremos robándoles el mañana”.
¿En qué favorecen ambos sistemas educativos
a la población?
“Sistema de formación profesionalizadora”:
formación enfocada a perfiles técnicos-profesionales, líderes sociales e inversores tecnológicos, dispuestos a adquirir conocimientos
plenamente adaptados a la ejecución de las
funciones que se requiere para potenciar la
industria 4.0 y la economía mundial. Tres
itinerarios de formación en un mismo sistema.
Cada uno elige una vía especializada acorde a
sus intereses.
No será necesaria la formación presencial, ya
que la era digital permitirá desarrollar el
aprendizaje mediante plataformas más cómodas para el alumnado.
La formación online o a distancia, dará pie a
que no haya barreras territoriales y se compartan conocimientos y experiencias de otros
lugares del mundo. Las prácticas, por otro
lado, serán en las zonas de desarrollo automatizado. Posteriormente, la evaluación de
conocimientos determinará su acceso a la
industria 4.0.
“Sistema de enseñanza-aprendizaje”, acorde a
una denominación más pedagógica del sistema de formación. Da valor a la educación a lo
largo de la vida, entendida como acción permanente. Se forman a todas las personas, sin
excepción, hasta el fin de sus días (senectud).
Ello plasma una diferencia abismal con el
ahora, que solo se estipula por ley hasta los
16 años. Para los autores del presente artículo, el aprendizaje creemos que no debe regirse por obligatoriedad, se trata de disfrutar de
él, del saber cómo privilegio solo del ser humano.
Este sistema se imparte en modalidad presencial, favoreciendo las relaciones y comunicación entre las personas (independientemente del perfil especializado) y, fomentar el
vínculo intergeneracional.
Esto último, trabaja la concienciación por el
voluntariado. La población "no empleada"
pueda elegir especializaciones de voluntariado a lo largo de su recorrido y trayectoria.
Pueden optar a más de un objetivo, dedicando sus esfuerzos a varias Áreas de su interés,
a varias opciones de voluntariado en las que
quiera ir poniendo en juego sus habilidades y
competencias.
En este sistema es donde se forjarán los perfiles más humanistas, que podrán, posteriormente, dar clase al alumnado en ese sentido.
Las clases magistrales la darán los de más
edad, los "seniors", debido a su experiencia y
conocimientos especializados a lo largo de los
años; como ya habíamos apuntado en líneas
anteriores, su bagaje es imprescindible.
EL RECIBIMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN.
Conclusiones
¿Estamos preparados para el nuevo escenario
personal, educativo y profesional?
Después de la documentación para el presente artículo, los autores del presente texto, opinan que actualmente: NO.
No estamos preparados a nivel planetario para los cambios que se aproximan. Parece que
la sociedad occidental está a la expectativa de
la llegada e inclusión de nuevas tecnologías
dentro de la sociedad y acepta con agrado y
resignación al mismo tiempo los cambios que
de ellas se suceden. El comentado hotel regentado por robots es un buen ejemplo de
esta situación dicotómica: nos brillan los ojos
al ver robots-dinosaurio inteligentes y al mismo tiempo dejamos a empleados humanos
sin trabajo.
No hace falta ir muy lejos para encontrar muchos más ejemplos a diario como la obsoles-
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cencia programada de los nuevos gadgets, las
oleadas de modas que "nos obligan" a cambiar de teléfono móvil cada 18 meses y adquirir también todos sus nuevos accesorios
porqué ni tan siquiera nuestro auriculares
funcionan en ellos, la substitución de personal
de caja en los supermercados y grandes almacenes por estaciones de "cóbrate tú mismo", gasolineras y gimnasios 24h x 7 sin personal, tiendas con únicamente canal online,
libros digitalizados en substitución de libros
de papel, ordenadores en las aulas en vez de
papel y lápiz, las células madre y la reconstrucción de órganos, agentes en formato holograma para gestionar las colas de espera en
el registro de pasaportes de los aeropuertos,
coches y drones no tripulados...
Aparentemente, por lo que a la sociedad de a
pie le concierne y puede percibir del umwelt,
parece que actualmente evolucionamos sin
rumbo hacia a un futuro tecnológico desconocido; lo que encajaría con el primero de los
escenarios planteados anteriormente.
¿Acaso algún elemento de la sociedad actual
tiene un plan orquestado y sabe dónde vamos? ¿Qué elemento sería ese: las grandes
multinacionales? Y de ser esas, ¿no es bien
cierto que no ven más allá del símbolo dólar?
Necesitamos nuevos líderes sociales con nuevas aptitudes capaces de desarrollar roles en
puestos de trabajo que aún están por crear.
¿Estos saldrán de los millennials?
Sea como sea, ¿la educación es el futuro?
Puede sonar a cliché, pero parece el plan con
más garantías para el ser humano, sabiendo
que está adaptada a la transformación más
imponente de la existencia.
-----------1-Pedagoga. Experta en Orientación. Colegiada nº 01528
2-Ingeniero informático y estudiante del Grado en Antropología
3-Jakob Johann von Uexküll, biólogo y filósofo alemán, da lugar
al concepto Umweltforschung (investigación de los ambientes
vitales), importante en la teoría que diferencia entre Welt y
Umwelt para comprender el rol de la humanidad y los animales
en la estructura orgánica.
4-Traducción de Millán- Puelles, Antonio. 1982.
5-Consideramos sumamente importante no regirse por la
obligatoriedad del sistema educativo como punto de partida
para la socialización secundaria. Los niños y niñas necesitan
aprender a proyectar su vida desde edades tempranas (0 a 6
años).
6-Depende que profesiones pueden seguir ejerciendo, aunque
la regulación del empleo, por norma, establece que la jubilación
sea a partir de los 65 años de edad.
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Traspàs d’Informació bàsica de caràcter
pedagògic que ha de fluir de Primària a
Secundària en relació a l’educand1
Ma. Pilar Roca Uriol2 i Ma. José Martín Correa3
Aquest article és una reflexió a nivell pedagògic sobre la informació bàsica de caràcter pedagògic que els centres educatius que imparteixen l’Etapa d’Educació Primària haurien de
lliurar, del seu alumnat de 6è de Primària, als
centres educatius d’Ensenyament Secundari
Obligatori, futur alumnat de 1r d’ESO.
El procés d’aprenentatge al llarg de totes les
Etapes Educatives significa manipulació, exploració, adaptació, conscienciació d’allò que
s’aprèn i per a què. És un procés pedagògic
de molta complexitat per a l’educand pel que
des del Grup de Treball de Pedagogia i Escola
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, hem
vist la necessitat, partint de la praxis professional, de reflexionar i concretar sobre quina informació bàsica hauria de fluir entre Primària
a Secundària.
És una aportació que pot ajudar, de forma
més acurada, a atendre pedagògicament la
diversitat i l’adaptació dels alumnes al nou
centre i a la nova etapa educativa. Una informació que pot esdevenir molt útil per a
l’Equip docent que, de forma coresponsable,
amb la família i tots els agents educatius que
intervenen podran contribuir a què la transició
de l’Etapa de Primària a la nova Etapa de Secundària no signifiqui un trencament sinó una
evolució per a l’alumnat, atès que la Comunitat Educativa que rep a l’educand, podrà
acompanyar-lo en la seva adaptació a partir
de conèixer com ha transcorregut la seva etapa a Primària.
És així com tota la Comunitat Educativa del
Centre i professionals col·laboradors externs
que hi intervenen, conscients que cada etapa
educativa per l’educand significa assolir reptes
d’adaptació al seu nou procés d’acció educativa, assumeixen de forma coordinada i transversal el compromís de facilitar el camí als

nous alumnes, que si disposen del camí que
han fet a Primària podran donar una atenció
més adequada a cada alumne/a.
La pregunta que ens hem fet en el Grup de
Treball de Pedagogia i Escola és: en els centres educatius quina estructura organitzativa
hauria de vetllar per aquest traspàs d’informació?.
Sens dubtar-lo, creiem que ha de ser el Departament d’Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional dels centres educatius,
amb la col·laboració dels altres Departaments
didàctics i d’estructures pedagògiques que
treballen en i pels centres educatius (comissions, coordinacions, projectes d’innovació,
institucions-entitats socioeducatives...).
Avui per avui aconseguir aquesta AFIRMACIÓ
en els centres de titularitat pública té els seus
reptes. Major dificultat en l’acció, per què?
Perquè de forma generalitzada no existeix
una estructura organitzativa que contempli en
el mateix espai i titularitat les dues etapes
educatives (Primària i Secundària), a excepció
dels INSTITUTS ESCOLA (2n cicle infantil, primària, educació obligatòria i postobligatòria,
dels CENTRES INTEGRATS (primària, secundària, batxillerat i ensenyaments de música i
dansa) i de les ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (per alumnes que requereixen una escolarització específica a 2n cicle infantil, primària
i educació secundària).
En els centres privats i en els privats concertats està generalitzada, amb major o menor
grau, aquesta estructura organitzativa on s’imparteixen al mateix temps les dues etapes
educatives: PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA
Aquesta realitat dels centres educatius públics
no s’ha d'obviar, la contemplem i APOSTEM
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per a què en tots els centres educatius de Catalunya, públics, privats o concertats, d’acord
amb la normativa vigent d’atenció a la diversitat sigui el Departament d’Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional, el MOTOR
planificador d’aquesta atenció i del Traspàs
d’Informació bàsica de caràcter pedagògic de
Primària a Secundària.
El Departament d’Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional, planifica, coordina i
concreta les accions per a l’atenció a la diversitat donant resposta, amb l’ajuda dels altres
Departaments, a les necessitats educatives de
l’alumnat, com per exemple en aquest viatge
de transició d’una etapa educativa a l’altra.
Aquí rau la importància de què tots el Centres
Educatius disposin d’aquest Departament.
Aquestes necessitats educatives del procés
d’Ensenyament-Aprenentatge de l’alumnat
han de ser ateses, des de diversos nivells d’intervenció pedagògica que no només es dirigeixen a l’educand, com poden ser:
a.-Atenció pedagògica i psicopedagògica directa a l’alumnat amb més dificultats per
aprendre.
b.-Suport pedagògic al professorat de Primària i de Secundària.
c.-Acompanyament pedagògic i psicopedagògic a l’acció tutorial i a l’orientació educativa, psicopedagògica (Etapa Primària i Secundària) i professional de l’alumnat. (Etapa Secundària).
d.-Interlocució i suport pedagògic a la família.
e.-Acompanyament psicopedagògic i emocional al claustre, per garantir l’equip de treball, a nivell de tot el professorat i/o d’equips
docents per Etapes Educatives.
f.-Funció de suport pedagògic extern al centre educatiu.
g.-Acompanyament pedagògic i psicopedagògic en la coordinació amb els serveis externs que intervenen en els processos d’E-A
de l’alumnat.
h.-Suport pedagògic i d’intervenció en el context social socioeducatiu dels alumnes als professionals externs i interns que treballen en el
centre educatiu.
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Arran de tot el que s’ha exposat, el Grup de
Treball de Pedagogia i Escola durant dos cursos acadèmics, hem reflexionat sobre aquest
tema, des de la nostra praxis professional,
elaborant una proposta que pot servir de punt
de partida per a què els Centres Educatius de
Primària i Secundària, que es coordinen per a
què l’alumnat passi d’una Etapa Educativa a
l’altra, puguin reelaborar i complementar el
seu propi PROTOCOL DE TRASPÀS D’INFORMACIÓ ENTRE ETAPES.
És així com es presenta una proposta de dades bàsiques a considerar en el traspàs d’informació bàsica de caràcter pedagògic que
hauria de traspassar-se entre les etapes de
Primària i Secundària en relació a l’educand.
Des del Grup de Treball Pedagogia i Escola,
del Col·legi de Pedagogs de Catalunya REMARQUEM la necessitat pedagògica que sigui
el Departament d’Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional, que conjuntament
amb l’equip docent i tutors/tutores de cada
etapa, elabori l’esmentat protocol i vetlli pel
traspàs d’informació bàsica de caràcter pedagògic de Primària a Secundària.

El PROTOCOL DE TRASPÀS D’INFORMACIÓ
DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA que proposem
i que els centres de Primària haurien de proporcionar als centres de Secundària, són dades bàsiques que APOSTEM per a què sigui
una eina de treball útil i, per suposat, revisable
i millorable.
Esperonem als equips docents per a què valorin el traspàs d’informació entre etapes, com a
un element important en l’atenció a la diversitat de l’alumnat de 6è de Primària que passa
a 1r d’ESO i no centrar-se només en l’anàlisi
dels currículums de les respectives etapes
educatives.

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació
dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria.
Departament d’Ensenyament.
DOGC núm. 6945. De 28.08.2015
DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació
dels ensenyaments de l'educació primària.
Departament d’Ensenyament.
DOGC núm. 6900 26.06.2015.
-----------1-Document elaborat durant els anys 2014-2016 pel Grup de
Treball Pedagogia i Escola
2-Pedagoga. Coordinadora Grup de Treball Pedagogia i Escola.
Col·legiada núm. 35
3-Pedagoga. Membre del Grup de Treball Pedagogia i Escola.
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BORSA DE TREBALL DEL COPEC
http://www.pedagogs.cat/bt_ofertes.asp?az=0&i=ca&c=74
La Borsa de Treball del COPEC (BT) és un servei consolidat i exclusiu per als col·legiats i
col·legiades i estudiants afiliats/des. L’única Borsa de Treball, a Catalunya, especialitzada en
perfils professionals de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i referent per a les organitzacions
que cerquen professionals dels àmbits d’intervenció de la pedagogia.
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