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Editorial
Heu-me aquí afrontant-me a la meva
primera editorial d’EIX -la del número
9- revista que el COPEC ha mantingut
des del número “0” editat el 2004 i
que recopila la creació de coneixement pedagògic que genera el Col·legi de Pedagogs, el col·lectiu col·legial,
els professionals –i futurs professionals- de la pedagogia i la psicopedagogia i persones d’altres disciplines
que han aportat –i aporten- molt a la
pedagogia.
Educació i Xarxa té la voluntat de donar veu a la pedagogia i a la psicopedagogia prenent infinitats de formes i
presències, un testimoni fefaent de
cada espai professional on s’hi és
present, mitjançant l’anàlisi i la reflexió; el passat, present i el futur; la
mirada pedagògica fora i dins de les
nostres contrades...
La Revista del COPEC potser no és
prou atractiva visualment i potser resulti densa de llegir, tanmateix no
pretén ser un magazine sinó que la
seva aspiració és recollir amb rigor el
pensament pedagògic de la professió,
forjat a partir de la suma de sabers
compartits de totes i tots. Un instrument de consulta al voltant de la
pedagogia i la psicopedagogia i del
seu exercici professional.
Una publicació, EIX, que veu la llum
cada any per la determinació tossuda
de les Juntes de Govern –i ja en van
4- i pels sponsors -Banc de Sabadell,
Mútua General de Catalunya i Diputació de Barcelona- que fan possible
que surti a cost “0” i pugui arribar a
cada col·legiat i col·legiada i a les
organitzacions amb les que el Col·legi
hi té relació: universitats, empreses,
administració pública, entitats del
tercer sector... Més de 2.000 exemplars distribuïts dins i fora de Catalunya.
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Fent un repàs retrospectiu dels
números publicats, podem veure
emmirallat el pas del temps i la seva
evolució social i política amb els
efectes sobre el COPEC i la pedagogia, sempre amb un denominador
comú la promoció, la defensa i la
difusió de la pedagogia. És així com
EIX esdevé un circumstant silenciós
de fets rellevants del Col·legi: el
Manifest de Presentació Social del
COPEC d’EIX 0; el Pedagog i les
Reformes Educatives a EIX 1; el
naixement de la Federació Europea
de Professionals de la Pedagogia, EIX
2; El COPEC i la Llei d’Educació de
Catalunya –la LEC- d’EIX 3; competències i perfil del pedagog i psicopedagog a EIX 4; la inauguració de la
SEU a EIX 5; 10è Aniversari del
COPEC a EIX 6; Posicionament del
COPEC envers els moments socials i
polítics que viu Catalunya a EIX 7; la
revisió del Codi de Deontologia d’EIX
8 o visibilitzant els espais professionals on exerceix el pedagog/a i
el psicopedagog/a en aquest número
que estem a punt d’estrenar.
El Col·legi de Pedagogs té altres espais de comunicació més ràpids i
directes com la web, la informació
periòdica via correu electrònic i les
xarxes socials on està present, enguany estrena presència a Linkedin,
però de la mateixa forma que és
ràpida també és efímera, mentre que
EIX preserva els continguts esdevenint un petit arxiu de coneixement i
història que permet tornar-hi una i
una altra vegada per a consultar i
rellegir articles fets amb generositat,
rigor i amor a la pedagogia.
Salut, País i Pedagogia
Rosa Rodríguez i Gascons
Presidenta
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Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
Funcions diferencials del Pedagog i
Psicopedagog en un Punt de Trobada
Roser Alegre, Judith García i Pilar Morral.
Montserrat Juanpere (Dir.)
Grup de Treball del Pedagogia Social1

1.Introducció
El motiu d’elaborar aquest document és
argumentar el valor i dret de pertinença del
pedagog/a i psicopedagog/a en les funcions definides en la Cartera de Serveis, així
com l’aportació de funcions diferencials
pedagògiques que la pràctica del servei
reclama com a específiques del rol propi
del pedagog/a i psicopedagog/a i/o complementàries dins la interdisciplinarietat.
Aquest document, ratificat per la Junta de
Govern, forma part de la proposta que el
Col·legi de Pedagogs de Catalunya, en
aquest àmbit, té com a referència per presentar al Departament de Benestar Social i
Família per a la revisió de la Cartera de
Serveis Socials vigent en l’actualitat (Decret
142/2010, d’11 d’octubre).
L’absència del pedagog/a i psicopedagog/a
en un espai emblemàtic que promou la
relació paternofilial precisament quan hi ha
circumstàncies que la pertorben o fins i tot
la priven, ens mou a presentar aquesta proposta.
L’interès per a fer-ho, a més de corporatiu,
és sobretot de millora del servei en benefici
dels infants i adolescents i els seus progenitors i familiars. Creiem fermament que
l’aportació pedagògica incorpora una mirada centrada en l’infant, i en benefici de la
interacció familiar en favor del nen/a.
Valorem que l’espai de Punt de Trobada,
tot i haver de ser un espai neutre, no pot
deixar d’atendre les dificultats pròpies en
l’exercici d’una parentalitat positiva.
La neutralitat i preservació de les trobades
no pot anar en detriment de la millora de
l’exercici i habilitats parentals quan l’observador és expert en el fet educatiu i coneix
bé les implicacions afectives i vinculants
d’aquestes trobades. Observar i supervisar
està bé; però de la mateixa manera que
davant d’un fet succeït al carrer prenem
part, sigui prenent partit o no, com a
professionals en presència ja modifiquem
la interacció que se succeeix. Aleshores per
què no prendre la paraula també per
ajudar a identificar millores i posar paraules a les emocions i situacions? La
responsabilitat tècnica i també ètica en
l’exercici de la professió ens empeny a
proposar aquest document.

Tal i com es descriu a la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011:
“El Punt de Trobada és un recurs destinat a atendre
i prevenir, en un lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que
sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i,
en concret, en el compliment del règim de visites
dels fills i filles establert pels supòsits de separació
o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici
de la tutela per part de l’Administració pública,
amb la finalitat d’assegurar la protecció del
menor”.
Per tant, també s’atenen situacions de violència masclista VIDO2, així com altres situacions amb indicadors d’interferències parentals o de maltractament d’infants i
adolescents, que requereix d’un espai supervisat per a la preservació i protecció
d’aquest.
Arran de la Llei del divorci, a partir de 1981,
es fa necessari obrir un espai de visita al
pare/mare o tutor/a no custodi quan aquest
no està garantit.
Paral·lelament doncs al control i supervisió,
el Punt de Trobada també és un espai
facilitador de la interacció paterno/maternofilial en situacions transitòries que tendeixen cap a una normalització del desenvolupament del règim de visites.

2.Perfils Professionals segons la referència
legislativa
Les funcions professionals del Punt de
Trobada queden recollides a la Llei 5/2008
com fa esment la Cartera de Serveis Socials.
Des del 2011, les funcions tant del professional coordinador com les funcions dels
tècnics referents consten al Decret 375/2011,
de 21 de juny, dels Serveis Tècnics de Punt
de Trobada.
Els perfils professionals als qui s’atribueixen
les funcions del marc legislatiu anterior i
que es recull a la Cartera de Serveis Socials
són el “Coordinador/a amb titulació universitària
en psicologia, treball social i educació social”.
Tal i com es pot veure no hi ha funcions
específiques per disciplines i el Pedagog/a
i/o Psicopedagog/a pot, per coneixement,
assumir el perfil de tècnic i el de
coordinador si no fos perquè no està inclòs
al Decret ni a la Cartera de Serveis Socials.
La situació contemporània, però, reclama el
terreny competencial del pedagog/a i
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psicopedagog/a dins l’equip interdisciplinari de treball en el Punt de Trobada. Tant
per desenvolupar les funcions que
actualment ja contempla el Decret i la
Cartera de Serveis, sigui el de tècnic com
el de coordinador, com per a complementarles en la seva especificitat, segons
descrivim a l’apartat 3.
3.Aportacions de les funcions del Pedagog/Psicopedagog en el Punt de Trobada
En el terreny pràctic ens trobem diferents
funcionaments interns dels diferents P.T.
segons la casuística i els criteris funcionals
propis.
Així uns tendeixen més a observar i supervisar. Altres, en canvi, també contemplen
la funció de dinamitzar, guiar, apoderar en
competències parentals, reforçar vincles i
afavorir la coparentalitat dins les possibilitats familiars, fomentant la comunicació. D’aquesta manera pretenen promoure
el respecte i el benestar dels infants amb
interès d’atendre el bé superior d’aquest,
entenent que és el destinatari principal del
servei.
FUNCIONS GENERALS:
Les funcions generals entren dins el
terreny professional comú, recollit al Decret
357/2011, i on el pedagog/a i/o psicopedagog/a pot actuar dins el marc de l’exercici
de la supervisió, de l’anàlisi, de la intervenció en els infants, en les seves famílies
i en el vincle afectiu.

•Facilitar la visita del o de la menor amb el
progenitor o progenitors no custodis i/o la
família extensa.
•Tractar de minimitzar les repercussions
negatives mentre duri la situació.
•Oferir un espai neutral i segur per a totes
les persones implicades per a l'exercici
dels drets de relació i de comunicació amb
els fills i les filles.
•Preservar la vinculació dels infants amb
els seus progenitors o altres familiars.
•Observació, intervenció i seguiment de les
visites tutelades, supervisades i de suport
corresponents, així com dels intercanvis.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG
O PSICOPEDAGOG:
El pedagog/a i psicopedagog/a pot aportar
elements qualitatius específics i d’aprofundiment de les tasques actuals assignades
al Punt de Trobada que fins al moment no
es contemplen per la seva especificitat.
Pedagog i psicopedagog contribueixen
pels seus coneixements, amb elements
qualitatius propis del fet educatiu en la
interacció pares-fills. Aquestes funcions
específiques, les afegim i valorem ja que
aporten qualitat i completen les funcions
del servei Punt de Trobada. Han estat
elaborades pels membres del Grup de
Treball de Pedagogia Social3 i són fruit del
coneixement i de l’exercici professional.
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Decret 357/2011, de 21 de juny, dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada
Article 23
Persona coordinadora
El o la professional coordinador/a organitza i supervisa el funcionament general del recurs. En concret, s'encarrega de les activitats següents:
a) Assumir la representació del servei.
b) Realitzar les entrevistes inicials i de seguiment a les persones adultes implicades.
c) Efectuar entrevistes de reconducció de conflictes i entrevistes de tancament.
d) Coordinar les reunions externes amb els òrgans de derivació o altres professionals i internes amb el personal del Servei tècnic de Punt de Trobada.
e) Assignar els casos als diferents professionals, segons les característiques concretes de cada cas.
f) Revisar i trametre els informes del personal tècnic.
Article 24
Professionals tècnics referents
24.1 El personal tècnic del servei assignat a cada cas ha de realitzar l'observació, la intervenció i el seguiment de les visites tutelades, supervisades i de suport corresponents, així com dels
intercanvis. En concret, s'encarrega de les activitats següents:
a) Actuar com a interlocutor amb el o la menor i recollir les seves manifestacions en aquells aspectes observats vinculats amb la relació, treballant-les i canalitzant-les cap als professionals
adients, i cap a l'organisme derivant.
b) Supervisar que la realització de l'exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles i les altres persones amb dret a visita es faci d'acord amb les disposicions del present Decret.
c) Emetre els informes que preveu l'article 16.
24.2 Excepcionalment, quan així ho permeti la normativa interna, aquestes funcions podran ser realitzades pel o per la professional coordinador/a del servei.

•Efectuar entrevistes de reconducció de
conflictes i entrevistes de tancament.
•Reconstruir relacions positives entre les
parts en conflicte, en benefici dels menors,
facilitant eines per enfortir les habilitats
parentals.
•Analitzar els casos a nivell pedagògic i
efectuar hipòtesis de treball que permetin
la redacció d'objectius de treball amb els
infants i els familiars, i millorar o refer la
interacció entre pare/mare-fill.
•Assegurar la protecció a la integritat física
i psicològica del o de la menor i dels
proge-nitors, amb suport educatiu per
entendre
la
situació
i
recolzar
emocionalment l'estruc-tura familiar.
•Identificar respostes defensives, sota
pressió, i bloquejos personals que dificultaran el procés de comunicació; afectant
l’atenció, l’escolta, l’empatia, la interacció
entre el menor amb l’adult familiar, en el
decurs de l’estada o visita.
•Recollir les manifestacions del menor i donar-li significat segons el context de
pressió o conflicte de fidelitats que pugui
estar vivint aquest.
•Situar el nivell de resiliència o no del
menor, i el nivell d’afectació del context en
situació de conflicte.
•Promoure la incorporació dels canvis en
relació a la reestructuració familiar i de
repercussió social i escolar.
•Assessorar als familiars respecte a models
parentals, habilitats de socialització i autonomia, i pautes de criança que millorin les
atencions educatives. Tot entenent les
necessitats evolutives dels infants, i
assumint la responsabilitat parental.
•Observar les comunicacions paterno/materno-filials per tal de detectar les possibles
interferències comunicatives o instrumentalitzacions del menor de cara a evitar o
prevenir conflictes/situacions no desitjades/violentes.

•Facilitar la millora de la comunicació entre
ambdós progenitors, l’exercici autònom de
la coparentaliat i la desvinculació futura
del Servei Tècnic del Punt de Trobada.
ALTRES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL
PEDAGOG/PSICOPEDAGOG EN CONTEXT
DE MÉS SUPORT:
En situacions de major risc o complexitat,
sobretot en famílies derivades des de
serveis especialitzats com l’EAIA4 o els
SATAF5 o d’altres, s’observa i s’intervé amb
els progenitors o tutors en el
desplegament de les competències
parentals i relacionals. I també amb l’infant
o adolescent per tal de valorar, dinamitzar
la comunicació i reforçar el vincle amb els
familiars. El pedagog/a o psicopedagog/a
en aquests casos pot fer aportacions
específiques pel coneixement que té per:
•Dinamitzar les trobades per a què la
rebuda i el comiat siguin el més satisfactòries possible, col·laborant per a què la
vivència sigui en positiu.
•Promoure la participació del pare/mare en
la dinàmica d’interacció i acció de la visita.
•Dinamitzar o donar suport per a què els
adults proporcionin un espai estable,
afectiu, comunicatiu i participatiu.
•Orientar als adults per tal d’entendre les
necessitats dels infants i les capacitats
parentals de cures adients, pautes educatives, hàbits,... .
•Destacar les fortaleses o capacitats per
apoderar a l’adult i a l’infant durant les
visites. És important que la família pugui
reconèixer i valorar els progressos dels
seus fills o infants, a l’igual que els seus
propis progressos.
•Proporcionar eines metodològiques diverses per a la bona relació en funció del
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desenvolupament del nen/a. Com per
exemple, l’ús de la llibreta per a escriure
encàrrecs, per exemple alguna activitat que
han fet junts, alguna foto,... .
•Observar la dinàmica dels membres de la
visita:
-El llenguatge no verbal: lloc on es
col·loquen els pares i l’infant, el contacte
físic, visual,... .
-Iniciativa dels pares i de l’infant, i respostes
dels uns i dels altres.
-Temes de conversa (sobre l’infant, els acollidors o pare custodi, sobre el centre de menors,...)
-Realització de jocs, dibuixos, etc., durant la
sessió. Intent d’adaptació a temes que motiven ambdues parts.
-Interès per entendre’s i apropar-se les dues
parts. Nivell d’escolta i d’afecte.
•Orientar als adults per solucionar situacions
de conflicte en el context de la visita.
•Informar i canalitzar la continuació del treball pedagògic i psicopedagògic a altres serveis de la xarxa formal i informal.
•Recavar informació de la situació familiar
actual dels pares a través d’entrevistes (models o estils educatius, capacitats parentals,
relacions parental-filial,...)
•Supervisar i intervenir per evitar possibles
missatges en contra de la figura del familiar
no present, hipotètiques instrumentalitzacions del menor, o pressió al mateix menor
per intentar crear conflicte de fidelitats
(com-patible amb el Síndrome d’Alienació
Paren-tal).
•Emetre informes pedagògics i/o psicopedagògics de les observacions i manifestacions
rellevants.
•Coordinar amb els professionals de la xarxa
social que intervenen en relació al menor i
famílies per posar en comú les diferents
valoracions professionals complementàries.

`li√ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^
4.Conclusions
L’espai del P.T. permet exercir el dret a visita
quan, després d’una separació o divorci,
s’ha interromput, o el seu compliment és
difícil o conflictiu.
El Punt de Trobada per tant constitueix un
espai d’interacció i relació familiar, on les
persones que hi assisteixen, adults i nens,
tenen la necessitat d’un suport especialitzat
per haver fracassat altres estratègies
d’apropament mutu, o bé per conflictes que
afecten greument o comprometen l’exercici
adequat de la parentalitat en detriment de
la bona atenció dels infants. Tant el Punt de
Trobada, com la mediació en el conflicte,
poden ser espais per abordar, reduir o
resoldre el conflicte. I per això es fa necessària l’aportació pedagògica per reconduir, reglar i orientar aquesta interacció i
vinculació.
Tant per a la supervisió, l’anàlisi o la intervenció per a la millora en la relació paternofilial, el pedagog/a o psicopedagog/a és una
figura clau per emmarcar en unes ocasions,
i apoderar en altres, el rol parental i el
vincle sa.
Els pedagogs i psicopedagogs tenen la capacitat tècnica per estar amatents a l’evolució de les trobades i orientar les millores en
la relació patern-filial en el transcurs de les
visites.
Segons recull el document d’Elena Morte i
Marisol Lila en “La alternativa al conflicto: Punto
de encuentro familiar”, conclou:
”… Se podrían promover nuevas actividades dentro
de los PEF6, destinadas a fomentar la coparentalidad, tales como grupos de trabajos para compartir
experiencias entre los usuarios y escuelas de padres
para promover las habilidades de crianza y
parentalidad. Del mismo modo, también se podrían
generar iniciativas destinadas a la optimización del
funcionamiento del centro, a mejorar la calidad del
servicio y a promover la formación especializada
del personal técnico. También sería necesaria la
creación de un marco jurídico que regulara el
servicio a todos los niveles, creando un reglamento
interno común y una normativa externa para todos
los puntos de encuentro. De esta manera, se
podrían generar protocolos de actuación que
fomentaran la coordinación entre los órganos
derivantes y los Puntos de Encuentro Familiar”.

Per tot el que s’ha exposat en aquest
document fruit de l’anàlisi i debat del Grup
de Treball de Pedagogia Social, des del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
considerem que el PEDAGOG/A i el
PSICOPEDAGOG/A, hauria de ser incorporat
en els PUNTS DE TROBADA per aportar
valor pedagògic en els equips professionals,
petició que es fa per a què es tingui en
compte en la revisió de l’actual Cartera de
Serveis Socials.
5.Fonts de Consulta:
NORMATIVA LEGAL:
•DECRET 357/2011, Portal Jurídic de
Catalunya. Generalitat de Catalunya
•Evaluación de la aplicación de la Ley
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de género en el ámbito Autonómico:
•http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero
/Documentacion/seguimientoEvaluacion/DO
C/balanceCCAA2009.pdf
•Instrumento de Ratificación de la
Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de
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•Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Acompanyant el dol d’un infant
Ma. Alba Closa i Pérez1
Els nens i els adolescents han de saber que
no estarem sempre en aquest món i que
per tant val la pena viure cada instant; el
dia a dia, el temps d’esbarjo amb els amics,
els estudis a l’escola, els petits moments
amb la família... i amb tots ells parlar dels
nostres sentiments i emocions, d’allò que
ens agrada o que ens preocupa i de com
ens sentim. En definitiva, del què ens passa
a la vida i del que ens pot passar amb la
mort, malgrat que aquesta no té respostes
concloents a vegades, ni per grans ni pels
més petits. Senzillament, caminant al seu
costat, escoltant i fent entendre com se sent
–sense jutjar-lo– podrem alleugerir el pes
del seu camí!.
Acompanyar una persona en dol per una
pèrdua no és fàcil, i menys encara si
aquesta persona és un nen o una nena i
nosaltres els seus mestres, educadors,
monitors. Però aquest fet, tard o d’hora ho
vivim a les aules, anant d’excursió o de
colònies i ens trobem un alumne amb el
seu dol i ens sentim impotents i no sabem
quines paraules són les més adequades per
atenuar el patiment reflectit en el seu rostre
i en el seu cos. Ni tant sols sabem com
plantejar-nos aquella primera classe o
jornada escolar.
En parlem amb el nen o la nena que està
en dol? Ho compartim amb els seus
companys i amics? Doncs la majoria de
vegades la nostra pena com adult silencia la
capacitat d’abordar el tema per evitar sentir
més dolor i per manca d’estratègies
psicopedagògiques que ens ajudin a
caminar amb l’infant en dol.
Es fa evident que la cultura occidental
amaga la mort davant dels nens. També
davant dels adults. Molts experts (filòsofs,
sociòlegs, antropòlegs, psicòlegs, pedagogs...) coincideixen que en aquest país se
sap explicar la vida, però no se sap educar
en la mort. S’amaga perquè fa por i perquè
és més fàcil parlar de les coses que ens
passen al dia a dia; quotidianes, alegres o
divertides que no pas explicar quelcom que
no sabem, si no l’estem experimentant. Joan
Carles Mèlich diu: “Educar per la mort resulta
inseparable d’educar per la vida, i a l’inrevés, més
encara: és l´única manera possible i sincera
d’educar per la vida”.
Com expliquem, doncs, al nostre fill i filla
que el pare ha tingut un accident i està greu
a l’hospital?
... i l’àvia, que sempre havia cuinat uns
pastissos exquisits i cosia uns vestits la mar
de bonics per les seves netes, ara ben just
se’n recorda de cuinar o d’enfilar una agulla.
Si pares i mestres volem educar per a la

vida, què ens impedeix educar per a la
mort? Potser és que se’ns escapa valorar la
vida que tenim? Potser és que ens costa fer
front al pas del temps o no sabem gestionar-lo de la millor manera? O bé serà que
tant en el procés de viure com en el de
morir no sabem com parlar dels nostres
sentiments ni de les nostres emocions?
Així doncs, s’ha de tractar el tema a les
escoles? Des de quina àrea del coneixement? Com? De quina manera i a partir de
quina edat? Se n’ha de parlar en el sí de la
família? Els pares no disposem de les eines
necessàries per abordar-ho però, i els mestres i educadors?
Cal començar per acceptar el dolor del nen,
de la nena, de l’adolescent; la seva actitud,
els canvis d’humor, les seves respostes tant
a casa (mentre para taula, fa els deures o es
discuteix amb el seu germà...) com a l’escola
(fent gimnàstica, atenent al mestre o relacionant-se al pati...)
Cal observar la seva mirada, el seu gest, el
seu “estar” a l’aula, al pati, a l’extraescolar
de música o al menjador de casa.
Cal saber escoltar les seves paraules i els
seus silencis i a compassar-ho amb els cinc
sentits!
Cal aprendre a acompanyar l’infant i el jove
amb eines i recursos pedagògics adients a
cada etapa evolutiva que l’ajudin a viure, tot
i sentint l’absència. Que els permeti plorar,
cridar, estar tristos o enfadats, més alegres o
animats... i en algun moment, poder arrencar-los un somriure!
La meva experiència treballant amb infants i
adolescents m’ha permès descobrir que per
acompanyar-los i donar un cop de mà a les
seves famílies des de la presència i la
disponibilitat properes, és necessari poder
integrar el procés del dol en funció del tipus
de pèrdua viscuda, del moment en que s’ha
produït, del grau de relació que l’infant
tenia amb la persona que ha mort, de
l’etapa evolutiva en la que es troba el nen,
de l’entorn i el suport familiar que es rep,
entre altres condicionants... I amb tot,
entendre què els passa i com la família i
l’escola poden unir esforços i treballar
plegats perquè la mort no continuï sent un
tema tabú en l’entorn més proper i segur
dels nostres fills i filles. Si dialoguem, si
preguntem, si indaguem, coneixerem i
sabrem! Si callem, si ignorem o si ens
amaguem, imaginarem una falsa realitat i
ens perdrem!

Valoro la capacitat de tants i tants mestres i
pedagogs que eduquen des de l’esperit
crític, des de l’experimentació, des de la l’art
de posar la mà i remenar! De treure el cap
o el nas a tot allò nou i diferent per
aprendre a descobrir el món tafanejant com
ho fan els infants, assajant amb la prova i
error que a vegades les coses surten bé i
d’altres no. Que a voltes, es guanya una
partida d’escacs o de futbol i d’altres també
es perd. Si partim d’aquestes premisses i
d’aquests valors, els nostres alumnes aprendran a acceptar de la millor manera
possible els èxits i els fracassos; els d’ells i
els dels altres.
Acceptar significa permetre que les coses
siguin com són i això, de vegades, comporta
desprendre’s de plans de futur previstos o
de “deixar anar” vincles afectius que ens
uneixen a coses o en aquest cas, a persones
estimades.
Així, respectem i acceptem el dolor del nen i
de la nena, del jove adolescent amb naturalitat i autenticitat perquè és seu i de ningú
més i fer-ho serà bo i saludable per ell i per
l’entorn en el que viu.
De la mateixa manera que hem crescut en
el valor de l’èxit i tot allò de positiu que el
rodeja, aquesta pot ser una bona oportunitat per a descobrir un nou prisma d’allò
que tal vegada ens pot arribar a passar i
adonar-nos que ho podem afrontar i, com
no, sortir-nos-en.
Us animo a provar-ho!!
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UN CÒCTEL PER DESCOBRIR-NOS1
Assaig guanyador del VI Premi
Frederic Company
Judith Barco Cruzado, Clàudia Blanco Campos, Cristina Collados Porcar, Alba Gómez Rey, Anna
Jordà Compañó, Irene Martínez Hernández, Carmen Pey Villarejo, Paula Quirante Martínez,
Cristina Ramos Gutiérrez, Míriam Redondo Cerdà i Alexandre Siurana Navea.
Begoña Piqué Simón (Coord.)2

Un dels temes debat en el marc dels
seminaris de pràctica reflexiva que portem a
terme amb els estudiants que realitzen les
Pràctiques Externes del Grau de Pedagogia3,
és la “visibilització de la figura del pedagog/a a les
institucions”. Entre les explicacions de les
seves impressions durant els primers dies
que inicien les pràctiques apareixen les
primeres pors davant el què els espera, la
incertesa en saber fer adequadament les
activitats o el respecte per respondre a les
expectatives dipositades en ells i elles.
També sorgeixen comentaris sobre la
confiança i les possibilitats de descobrir què
els ofereixen. Un aspecte però que els
sorprèn és la desconeixença del rol i
funcions del pedagog4 a les institucions. És
en aquest sentit que compartim en sessions
de seminari la manera de fer-nos visibles i
ésser cada cop més presents en el món
professional. Amb aquesta idea desenvolupem en les pàgines següents un còctel amb
les aportacions realitzades per un grup
d’onze estudiants, per descobrir als professionals de la pedagogia i que tenen a veure
amb: donar confiança als altres i fer confiança
(E1), la constància (E2 i E3), tenir iniciativa i fer
propostes (E4), fer de pont envers la inclusió (E5 i
E6), saber escoltar per saber actuar (E7),
l’orientació (E8 i E9), tenir una visió optimista
(E10) i saber aprofitar les oportunitats (E11),
entre molts altres aspectes que s’han considerat en el context de treball establert al
llarg del curs.
Hem de dir que, el fet de presentar-nos al
premi ha estat per nosaltres una oportunitat
més de "visibilitzar-nos” davant la comunitat
educativa i la societat en general.
Donar confiança als altres i fer confiança
Anna Jordà Compañó (E1)
Confio en tu. Aquesta frase és inici i final de
les dues accions que com a persones i
professionals és important que portem a
terme. Cal que sapiguem donar confiança
als altres però també hem de saber com
guanyar-nos la confiança dels altres. Però
com es fa i què hi ha darrera d’aquesta
frase prèvia i posterior d’un procés de construcció relacional entre diverses persones?

Dir: Confio en tu, és donar seguretat, ajudar a
construir una autoestima sòlida i creure en
el que l’altre és capaç de fer. Transmetre
força i fer veure a l’altra persona que no
està sola i que algú està convençut del que
pot aconseguir. Donar una mirada positiva
que contempla les potencialitats i capacitats
i deixa de banda el prejudici, el rancor o la
desconfiança. Creure en els altres trencarà
amb les barreres que sovint nosaltres
mateixos marquem per poder així anar més
enllà. Estén la mà a les altres persones amb
fermesa i seguretat, sense vacil/lar. Fes confiança
els altres i aconseguiràs relacions sinceres.
La frase tan buscada: ”confio en tu” és un
regal que s’ha de guanyar. Per aconseguir-la
no hi ha cap recepta escrita però pots
començar per ser sincer de manera assertiva, t’ajudarà a guanyar-te la confiança si
ets coherent amb els teus principis i els teus
actes, mostrant compromís amb el teu entorn i sent competent amb el que fas. Tot i
seguir aquests passos no oblidis que la teva
mà estesa estarà a l’espera perquè és l’altre,
i només l’altre, qui té el poder per donar-te
a tu la confiança. No és quelcom que es
pugui exigir o pagar. S’ha de guanyar.
Recorda que el “confio en tu” pot ser o no
infinit. Però s’ha de mimar i cuidar aquesta
unió perquè aconseguir-la no serà fàcil però
perdre-la, sí.
La constància
Clàudia Blanco Campos i Míriam Redondo
Cerdà (E2 i E3)
Una característica bàsica per a què el pedagog /a sigui visible dins de la seva feina i
dins de la nostra societat és la constància,
entenent per aquesta una actitud en front la
vida de fermesa i perseverança. Mantenirnos actius, saber mostrar solucions davant
de conflictes, proposar accions que apareguin a la nostra feina.
El treball que realitzem ha de ser continu i
és per naturalesa lent. Necessita temps i
espai per que aquella acció tingui uns
resultats. Des de les petites accions, converses entre passadissos, les experiències
innovadores, fins a les investigacions o
estudis necessiten el seu dia a dia, el seu
pas a pas per tirar en davant. El saber ser,
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treballar com aquell violinista que dia rere
dia assaja per poder tocar una simfonia de
Beethoven, nosaltres també necessitem cuidar i
mimar la nostra obra, l’acte educatiu.
L’origen de la paraula Pedagogia5 significa
acompanyar i això comporta adaptar-se als
diferents ritmes de la resta de persones.
Implica també que haguem de ser pacients,
constants, respectant en tot moment com i
quan les altres persones decideixin avançar,
créixer i aprendre.
Després d’haver treballat de manera
constant posant molts granets de sorra el
que s’aconsegueix és una muntanya i és
llavors quan el col·lectiu amb el qual es
treballa, la societat en la qual es troba,
s’adona de la feina que poc a poc s’ha anat
realitzant a la penombra.
Gràcies a la constància aconseguim serietat
i compromís fet que provoca que la societat
adquireixi més confiança vers nosaltres.

Tenir iniciativa i fer propostes
Carmen Pey Villarejo (E4)
Avui en dia, davant de tanta especialització,
categorització i encasellament de les professions, cal un punt d'unitat, cohesió i globalització. El Grau de Pedagogia t'atorga
aquesta visió global davant d'un conflicte,
problema o dilema que ens trobem. Estem
preparats per poder ser crítics i estudiar
totes les possibilitats que puguin haver en
un moment donat.
Ésser crític va acompanyat de ganes
d'observar, d’estudiar i d’aprendre, anant
més enllà del que a simple vista es pot
donar per fet. Aquesta observació va
acompanyada del respecte per la cultura i
manera de fer on ens trobem i tenir sempre
els peus a terra per suggerir idees noves.
Les idees que es presentin han de ser
coherents amb la cultura de la institució. Tan
important és proposar idees com saber i esperar el
moment just per fer-les. Per això, prèviament
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s'ha de crear un clima de confiança entre
nosaltres i l’entorn. És essencial respectar la
manera de fer i intentar entendre amb una
ment oberta. Només amb una actitud
assertiva es pot transmetre un interès pel
que s'està fent, i encomanar aquestes ganes
d'aprendre dels altres i d'escoltar les nostres
propostes per a futures actuacions que es
duguin a terme.
Per a nosaltres és essencial no perdre el
punt de connexió amb l’entorn d’intervenció, per això necessitem de la formació
permanent. Tal i com va aportar a la pedagogia Iván Illich (1926-2002)6, és bàsic
introduir-se en xarxes que enriqueixin el saber professional de manera cooperativa i de
col·laboració mútua. En definitiva, la
iniciativa i creativitat es va construint.
Processar tota la informació i aportar-la en
el moment just és una habilitat que
s'aconseguirà amb la pràctica.
Fer de pont envers la inclusió
Judith Barco Cruzado i Paula Quirante
Martínez (E5 i E6)
L’educació ha de ser per a tothom i tothom
ha de poder participar d’aquesta. La inclusió
és la eina essencial per poder-ho fer i aquí
és on nosaltres juguem un paper fonamental. Els/les pedagogs/es hem de ser els
principals precursors de formar una societat
més inclusiva, i precisament és en aquest
sentit que hem de ser presents a gairebé
tots els àmbits educatius.
La possibilitat esdevindrà una realitat quan creiem
en la inclusió i la portem a la pràctica diària.
Fer de pont per la inclusió és una de les
fites més importants que hem d’assolir,
convertint-se així en un objectiu professional clar. Això no significa que tinguem
sempre la raó ni les solucions certes. Per
fer-ho, hem de treballar perquè la inclusió
sigui un procés natural i inherent dins
l’organització i per aconseguir-la el nostre
paper ha de ser com els silencis en una
melodia, donar-los temps, escoltar les
opinions, valorar diferents possibilitats i
aprofitar el moment.
És curiós com sovint són els propis usuaris o
educands els que ens mostren quin és el
camí cap a la inclusió, aquest camí que per
alguns professionals de l’educació resulta
tant intransitable. El voltant dels pedagogs
esdevé de vegades un aprenentatge en sí
mateix.
La inclusió ha de ser present en la societat,
no només a les aules, superant les barreres
institucionals i fent que la vertadera inclusió,
sigui cosa de tothom i entre tots i totes crear
un món millor.
Saber escoltar per saber actuar
Irene Martínez Hernández (E7)
La comunicació és un dels aspectes més

importants com a característica dels
pedagogs. Per això mateix, saber escoltar, és
fonamental, ja que repercutirà en el saber
actuar o fer.
L'escolta activa és una habilitat cabdal i de
les més complicades en la nostra professió.
Significa no només escoltar, sinó entendre
des del punt de vista del que parla el que
expressa directament i sobretot els sentiments, les idees o pensaments que
transmet l'altra persona en la seva emissió.
Això, comporta empatia, saber posicionar-se
des de la perspectiva del que parla,
entendre el que transmet per poder actuar i
donar una resposta adequada.
És essencial saber escoltar per aconseguir
un ambient agradable i fer que se sentin
còmodes davant la situació, tant les
organitzacions com les persones. Com a
professionals, hem de preservar l’oportunitat
d'expressar el que senten o volen per actuar de la
forma més correcta i propera a les seves necessitats
o inquietuds.
En definitiva, aquesta característica és
imprescindible, ja que com pedagogs hem
d'aconseguir que cada individu se senti únic
i tingui espais d’interacció suficients per fernos partícips dels seus problemes i
interessos. Això ens permetrà comprendre i
reaccionar de la millor manera possible,
donar una resposta més ajustada a l’individu, a la situació educativa concreta o a les
possibilitats reals de l’organització. A través
de l’escolta podem conèixer quina ha de ser
la nostra acció pedagògica.

Com a conseqüència d’això, el perfil del
pedagog ha de saber oferir els mitjans, recursos i
estratègies necessàries perquè la persona pugui
adquirir les competències necessàries i garantir el
seu futur personal i professional. Informar,
orientar, ajudar a superar els moments de
transició, propiciar la reflexió i facilitar la
presa de decisions, són algunes de les
intervencions que com a pedagogs hem de
dur a terme.
Tenir una visió optimista
Alba Gómez Rey (E10)
En una societat postmoderna en què la
migració, les desigualtats socials i el consumisme formen part de l’entorn en què ens
trobem immersos, ens cal una visió optimista que faci front a la realitat que hi ha a les
institucions. Això ens ha portat a reflexionar
que l’educació és la millor eina per afrontar la crisi
com una possibilitat de canvi, que ha de començar
per un mateix.
Aleshores, entenem la migració com una
oportunitat de fomentar la inclusió i l’atenció a la diversitat a fi d’aconseguir que els
infants i joves siguin adults amb un comportament respectuós i de convivència entre
tots. Acceptar les individualitats personals i
aglutinar les semblances que ens uneixen.

El pedagog com a orientador
Cristina Ramos Gutiérrez i Cristina Collados
Porcar (E8 i E9)
L’orientació educativa és una funció fonamental del pedagog/a que sovint queda
solapada dins d’altres àmbits professionals.
A partir d’aquí, molts pedagogs i pedagogues ens preguntem: Només podem orientar a dins l’àmbit formal? La gent no
necessita orientació acadèmica, professional
i personal?.
Davant aquestes qüestions ens plantegem
molt seriosament la idea de la visibilitat del
pedagog en aquest àmbit, ja que compta
amb les competències necessàries per
desenvolupar amb èxit les funcions pròpies
d’un orientador.
La nostra experiència ens indica que una
manca d’orientació pot provocar una sèrie
d’angoixes, inseguretats i inquietuds en no
tenir clar uns objectius de futur. Objectius
que tenen a veure amb el seu coneixement
personal, les seves habilitats i aptituds, però
també amb les seves opcions acadèmiques
i possibilitats formatives. I en darrer terme,
objectius referits a les oportunitats d’incorporar-se al món laboral i de projecció professional.
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A més a més, en un món ple de desigualtats, la pedagogia orienta i motiva a tots
aquells alumnes que viuen en la pobresa
permetent-los adquirir competències sobre
el mercat de l'ocupació i millorar les seves
condicions de vida. Tenim a les nostres
mans la possibilitat d’assegurar la igualtat
d’oportunitats i d’oferir un tracte equitatiu
als nostres infants i joves.
I per últim, actuar i treballar pedagògicament el consumisme permet formar actituds i afavorir consciències davant d’una
forma de viure més sostenible. Ajudar a
qüestionar-se i reflexionar sobre l’impacte
de les nostres eleccions i el seu efecte sobre
l’entorn, fa que tots tinguem una noció
realista de la limitació dels recursos naturals
i de la gran demanda energètica que sustenta les nostres vides.
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general i polivalent. Això pot provocar que
moltes vegades hi hagi un gran desconeixement de les tasques específiques que
podem exercir, i aleshores,
es deriva
aquesta tasca a un altre tipus de professional.

Saber aprofitar les oportunitats
Alexandre Siurana Navea (E11)
Al llarg d’aquests 4 anys del Grau ens ha
permès entendre la Pedagogia com la
ciència que ens ensenya a aprendre, que
ens ensenya a tenir una mirada crítica,
general i reflexiva de l’educació i la societat.
Alhora la Pedagogia està relacionada amb
altres ciències, com poden ser per exemple
la psicologia, la docència i la sociologia
entre d’altres, esdevenint un escenari molt

Analitzant la nostra curta experiència professional, podem dir, que en la nostra professió
no hi ha lloc per les persones conformistes ni
impacients. Som professionals de l’educació
que pràcticament la societat desconeix, i és
per aquest motiu que, quan arribem a un
lloc, no fem allò que ens agradaria fer, però
hem de ser pacients, saber escoltar i saber
com i quan dir les coses. Hem de donar
confiança, de saber acceptar allò que se’ns
encomana fent-ho de la millor manera
possible i estar atents per si sorgeix alguna
oportunitat que ens permeti fer la nostra
figura més visible. Hem de confiar en el
nostre saber fer, saber estar i saber comprendre, sense por i confiant en nosaltres
mateixos.
A partir de les idees que hem compartit en
els moments de pràctica reflexiva, ens hem
adonat de la gran varietat d’àmbits d’actuació que té el pedagog. Actualment, estem
fent pràctiques a diferents institucions on hi

ha pedagogs exercint, per tant, l’únic que
necessitem és una oportunitat, la motivació
i el convenciment necessaris per exercir
com a professionals de l’educació que som.
----------------------1-Assaig guanyador del ©VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, convocat
amb la temàtica “Investigació i Innovació en
l’àmbit professional”.
2-Doctora en Pedagogia, coordinadora de l’article
i professora tutora dels 11 estudiants de pedagogia autors de l’article, que realitzen les Pràctiques
Externes del Grau de Pedagogia, de la Facultat de
Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
3-Pràctiques Externes. Grau de Pedagogia. Guia
per l’alumnat. Facultat de Pedagogia. Universitat
de Barcelona. Disponible a:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32364
/1/guia%20PEX%20alumnat%20OMADO.pdf
4-En referir-nos al pedagog en el decurs de
l’assaig fem menció al gènere masculí i femení.
5-Pedagogia ve del grec, paidagogos, que era
l'esclau que acompanyava els nens a l'escola.
6-Iván Illich va ser un autor d’una sèrie de
crítiques a les institucions clau del progrés en la
cultura moderna. Va formular profundes crítiques
a l’educació escolar com la negació de l’equitat i
la justícia social, entre altres temes.

eDUCACIÓ i xARXA

LA REVISTA DEL COL•LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

Disponibles en format PDF a: www.pedagogs.cat
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Mediació Familiar
Mediació Escolar
Límits i Punts de Trobada1
Joan Gamero Gómez2
En el marc de les IV Jornades de Mediació
de Tarragona i concretament en un dels espais de reflexió pràctica específic, s’ha desenvolupat la ponència "Mediació EscolarMediació Familiar. Límits i punts de trobada." L’objectiu ha estat compartir amb tots
vosaltres les vivències i experiències com a
mediador en els àmbits escolar i familiar.
El primer punt que voldria remarcar és l’estreta relació que existeix entre les actuacions que es produeixen en la mediació
escolar i familiar, degut a què les qüestions
escolars són, majoritàriament, el mirall de
les familiars i viceversa. L’educador professional i el mediador familiar han d’interactuar per tal d’aconseguir que les situacions donades puguin esdevenir font de
millora i aprofitament per resoldre els conflictes plantejats.

QÜESTIONS ESCOLARS.
Entenc el conflicte a l’escola com una possibilitat d’educació i formació, com un instrument d’anàlisi i millora de les relacions
interpersonals i intrapersonals dels escolars.
Tot plegat, l’espai i el temps de durada d’un
conflicte són el resultat d’un seguit d’interrelacions marcades per la història personal i familiar de l’individu, així com pel
seu entorn social i emocional.

No considero suficient la mediació entre
iguals tot i que els alumnes, amb la millor
voluntat i interès, es formin en aquesta
tasca. És de primer ordre fomentar la figura
del docent-pedagog-mediador, una figura
amb assignació horària particular a l’escola
per tal de poder dinamitzar els processos de
mediació i comunicació amb el Departament d’Orientació. La figura de l’orientador
escolar també ha de trobar-se reconeguda
dins l’organigrama de l’escola i ha de vetllar
pel bon funcionament del servei de
mediació del centre.

Amb la professionalització del mediador
escolar aconseguim l’increment de possibilitats de millora en el procés educatiu dels
estudiants titllats, a priori, de conflictius o
amb manca d’habilitat social. També cedim
part del protagonisme a les famílies i establim un vincle entre les actuacions escolars i
les familiars, ja que les mateixes mediacions
escolars poden donar lloc a mediacions més
àmplies, en les que intervinguin tots els
membres de la família.
QÜESTIONS FAMILIARS.

A la nostra escola, l’Escola L’Oreig de
Pallejà, considerem de vital importància el
fet de disposar de professionals formats en
educació emocional, resolució de conflictes i
protocols de mediació, per poder garantir
l’èxit en aquests afers. És important que tant
els mestres com els professors siguin els
primers mediadors entre els alumnes, al
mateix temps de poder comptar amb el
Departament d’Orientació Escolar, que fa de
guia i seguiment constant de les accions
tutorials. Aquest, acompanya el servei de
mediació, prou consolidat, per tal de superar les fronteres a l’aula i definir les resolucions a través d’una perspectiva global
(escola-família-societat).

Entenc la mediació familiar com a mitjà per
a resoldre qüestions familiars i/o escolars
que afecten directament el desenvolupament afectiu-emocional de l’individu.

L’eficàcia d’una mediació familiar creix en la
mesura que se segueix un model dinàmic
d’actuació, adaptat a la realitat social, als
canvis d’estructura i model familiars
(famílies monoparentals, reconstituïdes,
multiproblemàtiques...) i aprofita les realitats
de l’entorn escolar per avançar en la presa
d’acords familiars.
A MODE DE CONCLUSIÓ.
•Tant la figura del mediador familiar com la
del mediador escolar han de tenir un perfil
altament especialitzat en unes destreses
específiques.
•És important l’entesa entre escola i família,
com a sistemes relacionats, ja que les
mediacions es desenvolupen d’acord a
qualsevol canvi existent en un element de
qualsevol dels dos àmbits; si un canvia,
també ho fa l’altre. Per tant es tracta de
trobar el punt d’equilibri suficient per a la
subsistència de tots dos. És necessari que
l’actuació del mediador faci de pont i faciliti
els canvis dins del doble sistema.
•La mediació escolar pot ser útil com a
solució transitòria en el cas de dinàmiques
familiars tòxiques; cal tenir en compte la
realitat familiar en tot el seu abast, ja que si
la solució només és parcial, a la llarga
tornen a reproduir-se els “conflictes mirall”,
del funcionament anòmal del sistema
familiar.
•Quan en la mediació familiar no es tenen
en compte els fills i no se’ls fa partícips del
procés, amb la possibilitat de la intervenció
de la mediació escolar, es perden moltes
oportunitats d’evolució i de millora.
•Per a la participació de tots els membres
familiars dins de la mediació escolar, cal
que aquesta es professionalitzi i també que
es potenciï la figura del mediador-educador
escolar, amb les habilitats personals i socials
específiques que li han de ser pròpies per al
desenvolupament de les seves accions.

El mediador familiar ha de tenir molt
present la dinàmica creada entre tots els
membres de la família, per la qual cosa és
adequat que els mateixos fills puguin
participar de les reunions i decisions de les
mediacions familiars. Altrament aconsellable, doncs, que els pares puguin intervenir
en les mediacions escolars, ja que generalment es tracten aspectes relacionats amb
l’entorn més proper dels seus fills.

1-Ponència de Joan Gamero, en el marc de les “IV Jornades de Mediació: Comunicació” portades a terme els 27, 28 i 29 d’octubre de 2014 a Tarragona,
organitzades pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya, l’Institut Municipal d’Educació de l'Ajuntament de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials de
Tarragona, l’Associació de Professionals de la Mediació de les comarques tarragonines, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona, la Facultat de CCEE i Psicologia de la URV, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Projecte Educatiu de Ciutat de Tarragona.
2-Pedagog col·legiat, mediador i mestre. Coordinador del Grup de Treball de Mediació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
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Aportacions del Col<legi de Pedagogs de Catalunya
al debat de la XXIV Jornada de Reflexió
“La personalització de l’aprenentatge”
del Consell Escolar de Catalunya
Junta de Govern, octubre de 20141
Introducció
Personalitzar l’educació suposa “atendre
totes les exigències de la naturalesa humana per aconseguir que cada home o dona
arribi a ser la millor persona possible, en
totes les seves notes constitutives i dimensions” (Bernardo, Javaloyes y Calderero,
2007:17).
En aquest sentit doncs alguns autors i el
Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)
pensen que “el procés d’ensenyament-aprenentatge comporta un tipus d’educació diversificada que requereix que els docents
adaptem tots els mitjans al nostre abast objectius, continguts, metodologies, organització d’aula i especialment l’avaluació amb
la finalitat d’ajustar-nos a les necessitats
d’aprenentatge de l’alumnat” (Moliner, Sales,
Ferrández y Traver, 2008:1).
Cal denunciar el fort individualisme i competitivitat escolar que ens porta a la despersonalització de les escoles, més quan hom
parteix d’una escola que vol ser inclusiva i
on la diversitat aporta riquesa.
Per aquest motiu és essencial retornar i reflexionar de nou sobre l’educació personalitzada com la base necessària per al correcte funcionament de l’escola inclusiva
perquè l’atenció a la diversitat no requereix
una resposta específica, sinó una millora de
les pràctiques escolars i del procés d’ensenyament-aprenentatge en si mateix.
Currículum, tecnologia i entorn com a vectors
de personalització
Sembla que l’escola sempre ha anat darrere
de la societat pel que respecte als canvis,
quan el que semblaria lògic que fos l’escola
i la Universitat qui haurien de propiciar i
promoure els canvis. Les característiques i
l’entorn que comporta el concepte d’escola,
apareix des de fa anys com un camp de
batalla on es lluita per imposar unes lleis
que la regulin, per part de la ideologia
imperant en aquell moment, amb l’afany
d’intentar canviar-la (amb projectes que
s’implementaran o no) a la primera ocasió
propícia. Molts intents i l’escola continua
darrere dels canvis socials.
Cert és que s’ha guanyat molt terreny quan
parlem del tractament de la diversitat. Des
del model de l’alumne amb necessitats
especials fins al d’alumne amb necessitats

de suport educatiu específic. Cert és que la
individualització de l’ensenyament per
aquests alumnes ha estat un repte molt
considerable.
El títol de la ponència crec que defineix
sense cap dubte el que vol significar. Els
tres àmbits com a vectors. Recordem que
vector, etimològicament prové de la paraula
llatina que significa “conductor”, perquè han
de ser aquests tres grans àmbits (i algun
més) sobre els que s’hauria de vertebrar la
personalització de l’aprenentatge.
Referent al currículum, hem de pensar si en
general és el que actualment s’hauria
d’impartir. Si ajudem al noi/a, al jove, com a
persona, a impartir un currículum adaptat a
les seves capacitats, els seus interessos i les
seves motivacions. És aquest el currículum
que necessita aprendre un noi/a del segle
XXI? Es pot articular d’altre manera? Podem
canviar-lo i fins quina mesura? Què donar?
Què treure...? I si és així, com ho fem. De la
mateixa manera que sempre? Cert és que a
uns nivells l’optativitat dóna opció a triar
aspectes del currículum (matèries optatives,
itineraris formatius,...). Però,... potser caldria
fer una revisió a fons del currículum, que
poc ha canviat, tant en continguts com en
metodologia, des de fa més de mig segle!
Alguna cosa no va bé, si a l’últim informe
de l’OCDE (Panorama de la Educación:
Indicadores de la OCDE 2014), en un
aspecte tan bàsic a comparar (i crucial!) com
és la comprensió lectora, podem llegir que
la proporció d‘adults a Espanya amb
Educació Terciària que assoleixen el nivell
de competència més alt en comprensió
lectora és molt menor que la mitjana de
l’OCDE. Un exemple de tants.
El segon vector que pot ajudar a la personalització de l’ensenyament de l’alumne és
la tecnologia. Però en paraules de Dussel i
Quevedo (2010) l’escola és una institució
basada en el coneixement disciplinar i en
una configuració del saber i de l’autoritat
prèvia a les noves tecnologies, més estructurades, menys exploratòries i sotmesa a
criteris d’avaluació comuns i estandarditzats.
La tecnologia al servei de l’educació ha
canviat ostensiblement durant aquest últim
quart de segle i fins i tot ha acabat
transformant molts aspectes metodològics.
La pissarra digital, els moderns projectors o
els ordinadors, són potents eines que
faciliten l’aprenentatge i el fa més atractiu...
La incorporació dels llibres digitals a les
aules, fan que els continguts siguin més
dinàmics. La utilització de sistemes d’informació que possibiliten un intercanvi de
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comunicació fins i tot fora del Centre, a
través d’internet, entorns moodle i xarxes
socials, fan que l’aprenentatge es torni
realment personalitzat, ja que aquest és tal
quan, a més d’impartir una educació
individualitzada, atenent a les característiques pròpies de cada alumne, s’intenta fer
la persona més eficaç socialment. Les noves
tecnologies trenquen barreres sobrepassant
un currículum estàtic, amb la presentació
dels continguts més dinàmica i amb la
possibilitat de continuar fora de l’escola el
procés d’ensenyament-aprenentatge.
Per últim l’entorn, o millor dit els entorns
(escolar, sociocultural, virtual) obliguen a
l’escola a obrir-se a la realitat social. Ja no
és un ens tancat, sinó obert a la coordinació
amb la família, altres professionals, entitats
o agents socials, ja que les activitats
d’aprenentatge han de formar part de les
activitats socials tant dels alumnes com de
l’entorn social. S’ha d’educar al nen/nena
mantenint un contacte permanent amb la
vida, per la qual cosa, l’escola ha d’ésser
catalitzadora de l’entorn. Aquesta interacció
és necessària per poder personalitzar l’ensenyament a l’escola, per poder presentar a
l’alumne a la vegada individual i social.

Conclou la reflexió d’aquests tres vectors i
conductors que ajuden al procés d’ensenyament-aprenentatge personalitzat de l’alumne, al poder complementar la nostra acció
d’educadors, en la doble condició de la
persona, individual i social.
Expectatives i veu de l’aprenent
No és cap novetat partir de la idea que avui
trobem una considerable desafecció escolar.
Què és el que provoca que un nombre
considerable de joves no estiguin motivats
per anar a escola? I remarquem anar a
escola i no pas aprendre, puix que estem
convençuts que hom aprèn molt i de
diferents maneres.
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Molts dels nostres estudiants afirmen que
no se senten atesos, motivats, integrats en
el sistema escolar, per què? Si analitzem
breument algunes causes trobem, en molts
casos, alumnes que pateixen entorns
desestructurats; alumnes a qui els preocupa
més el seu entorn que els coneixements
que un docent pot transmetre; alumnes que
es troben en el llindar de la pobresa en
totes les seves afeccions; alumnes amb
dificultats cognitives o alumnes amb un mal
o insuficient aprenentatge de base... .
Davant aquesta casuística i d’altres que no
hem esmentat: pot ser motivador anar a
escola? Quines són les expectatives
d’aquests alumnes?
L’experiència com a docents ens ensenya
que els alumnes s’interessen per l’aprenentatge quan:
1)Se senten “persona” dins l’aula, és a dir
quan perceben que hi ha algú a qui
interessen simplement pel fet de ser “ell/a”.
2)El docent s’interessa per ell de forma
“natural” no pas per evitar l’enfrontament,
quan no se sent ignorat, tampoc quan el
docent vol ser “un col·lega més”, sinó quan
l’alumne percep que ens preocupem per ell
i que el volem ajudar. En definitiva percep
que “ens importa” la seva vida, el seu
desenvolupament, la seva sortida al món
laboral.
3)Coneixem les seves necessitats i estils
d’aprenentatge i som capaços d’adaptar
l’aprenentatge a les seves característiques a
partir d’un aprenentatge més significatiu i
funcional, participatiu, creatiu, en definitiva
més competencial.
4)El currículum s’adapta a les seves
necessitats i no s’ha d’adaptar ell al currículum. Ens hem plantejat què pot suposar
estar 6 hores en un aula escoltant dissertacions de les quals no entens res i a les
quals tampoc pots aportar res?
5)Ens basem en un aprenentatge significatiu i funcional que arribi a ser un aprenentatge situat el qual faci bastides o xarxes
d’aprenentatge entre el que sap i el que pot
arribar a saber?
6)Utilitzem una avaluació autèntica en la
qual no hi ha sorpreses. Una avaluació que
no té com a finalitat fiscalitzar i seleccionar
sinó al contrari acompanyar en el procés
d’aprenentatge. Una avaluació que parteix
del punt en el qual es troba l’alumne.

Aquestes reflexions són les que com a
pedagogs/es i docents ens han de portar a
la millora de l’educació dels nostres infants i
joves.
La persona a l’ethos del centre educatiu. La
implicació del professorat.
La personalització educativa ha estat i és un
dels reptes de la pedagogia perquè és en
cada persona on trobem la integració de les
seves possibilitats interiors amb les que rep
del seu entorn. La pedagogia centrada en
cada alumne singular pretén superar l’anomenada atenció a la diversitat i la individualització de l’ensenyament i de l’aprenentatge en grups heterogenis. Això suposa
partir d’un concepte de persona que supera
el d’alumne com a subjecte de la seva
educació.
Què és rellevant, doncs, en un sistema educatiu que va incorporant de mica en mica el
concepte de personalització? Acceptant per
endavant el risc de simplificar allò que és
complex, entenem que una educació personalitzada integra un diagnòstic pedagògic
previ a l’acció educativa, un currículum
flexible, unes activitats d’aprenentatge coherents amb aquest model, una organització escolar que faciliti el treball autònom
guiat i superar la divisió en assignatures, i
una avaluació basada en criteris i descriptors de tipus competencial.
El rol prioritari del professorat en una
pedagogia personalista és aconseguir que
cadascun dels seus alumnes tingui interès
per aprendre sense caure en alguns
possibles dèficits del constructivisme que
dóna per fets determinats apriorismes com
el que afirma que “el coneixement s’autoconstrueix” o que “el saber no es pot
transmetre”. És cert que no necessitem ja
professors que es limitin a explicar continguts conceptuals i a intentar que l’alumnat
els aprengui d’una manera poc contextualitzada sinó professionals implicats en la
millora de la seva pràctica en un escenari
de canvi de model i, fins i tot, de paradigma.
L’esforç que requereix l’aprenentatge per
part dels alumnes ha d’anar acompanyat
d’un saber i d’un saber fer per part d’un
professorat que ha de fer un pas endavant

per superar una manera d’exercir la
professió massa cops excessivament individualista i anar incorporant una reflexió
compartida de la seva pràctica docent. La
implicació del professorat en els projectes
de centre és la clau per assolir un canvi
sostingut de model educatiu que caldrà
consolidar en un treball en xarxa.
Aquest canvi suposa modificar la manera
com entenem actualment les tasques no
lectives per tal que la presència del
professorat en els centres no estigui gairebé
centrada en exclusiva a la docència sinó
que es pugui dedicar el temps que calgui a
treballar amb els altres professionals sense
haver d’atendre paral·lelament els alumnes.
És tan reduït el temps destinat al treball
cooperatiu entre els docents que difícilment
es pot donar una resposta eficaç a les
necessitats que la pedagogia personalista
requereix. I no ens referim al temps necessari per a la preparació d’activitats, materials i continguts –que també és imprescindible si volem fugir dels automatismes
didàctics- sinó al temps de formació en
unes noves competències que són impossibles d’assolir individualment.
Els centres educatius i el professorat estan
al servei de la formació integral dels seus
alumnes; és a dir, al servei del desenvolupament de les seves aptituds, capacitats, necessitats..., amb una visió d’integració en la
seva comunitat amb l’objectiu de millorar-la
des del compromís. El que és més difícil,
però, és que s’accepti que el posicionament
de cada professor mai no és neutral; és
impossible que la relació docent-alumne
sigui anònima. La implicació del professional docent ha de ser precisament això,
professional.
Una consideració final: l’exercici de la
professió necessita retrobar el sentit de la
seva existència. La implicació en les noves
necessitats requereix un model de formació
inicial renovat i un model de formació permanent que faciliti la transferència a les
aules d’allò que s’ha treballat. Tampoc no
serà possible una implicació autèntica si no
avancem cap a una avaluació individual de
la funció docent del professorat que acrediti
i faciliti el propi desenvolupament professional.

1-Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, octubre 2014. Document compilat i coordinat per Victòria Gómez Serés, vicepresidenta, i elaborat
per Àngel Casajús Lacosta, vocal d’Educació, Jordi Viladrosa Clua, vocal de Lleida, Natàlia Luján Roig, vocal de Comunicació, Pilar Roca Uriol, coordinadora del
Grup de Treball Pedagogia i Escola, i Victòria Gómez Serés.

Segueix el COPEC a les xarxes
@CopecPedagogs

CopecPedagogs

Col·legi de Pedagogs de Catalunya
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Reflexionar
para mejorar la evaluación
Victòria Gómez Serés1
En la actualidad la necesidad de contextualización en la profesión del docente ha ido
adquiriendo mayor peso debido a la influencia de la perspectiva sistémica en los
fenómenos educativos. La interpretación sistémica del hecho educativo pretende
primordialmente descubrir el orden natural
e identificar los desórdenes y situar en su
lugar correspondiente los distintos elementos que intervienen en una situación
educativa (maestro, alumno, familia, escuela, agentes, etc.). La pedagogía sistémica quiere ser consciente de que cada
alumno, familia, profesor proviene de un
contexto determinado, de una generación y
de una cultura lo que favorece una representación del mundo propia. Por lo tanto
desde esta perspectiva sistémica, el docente
debe gestionar los elementos del contexto
que inciden en el aula y en cada uno de los
alumnos/as para encontrar soluciones más
eficaces, más amplias y profundas y poder
abordar mejor el complejo proceso educativo en los espacios de aprendizaje. De
acuerdo con esto, la evaluación contribuye a
regular el proceso de aprendizaje, es decir,
permite comprenderlo, retroalimentarlo y
mejorarlo en sus distintas dimensiones. Por
lo tanto la evaluación ofrece al docente la
posibilidad de visualizar y reflexionar sobre
el impacto de sus prácticas educativas y la
calidad de los aprendizajes de los alumnos.

La competencia supone la movilidad de
todos los elementos citados para dar respuesta a una situación determinada de forma exitosa. Por lo tanto se requiere el planteamiento de situaciones lo más reales posibles para comprobar la capacidad analítica
de cada elemento de la situación y la adecuación de la respuesta.
La competencia solo se demuestra en la
acción por lo que la valoración de dicha
competencia debe realizarse a través de la
actividad que realiza cada alumno/a valorando lo que es capaz de hacer en una
determinada situación. El desarrollo de la
competencia es gradual por lo tanto la
evaluación valora el proceso de aprendizaje.
¿Cómo debe ser esta evaluación? Abogamos por la evaluación auténtica, concepto
que deriva de la evaluación formativa,
definida por Scriven en 1967 en oposición
al concepto de evaluación sumativa.
La evaluación auténtica responde a este
cambio de paradigma porque se centra en
un estudiante real, que tiene en consideración sus diferencias, lo ubica en su propio
contexto y lo enfrenta a situaciones de
aprendizaje significativas y a la vez complejas.
Condemarín y Medina (2001) plantean los
siguientes principios de la evaluación
auténtica en la siguiente tabla:

El nuevo enfoque curricular desplaza el rol
del docente al tiempo que se centra en la
actividad de los estudiantes, sus características (estilos y ritmos de aprendizaje), sus
conocimientos previos y el contexto en el
que se desarrolla la actividad. Saber algo ya
no significa memorizar una información
recibida de forma pasiva y reproducirla, sino
más bien ser capaz de organizar una información, interpretarla y saber utilizarla. Por lo
tanto, la función de la evaluación supone
garantizar la adquisición de una serie de
competencias personales que permitan al
alumno/a vivir en la sociedad de una forma
activa y comprometida con la mejora de la
misma, el desarrollo propio y de los demás
(Escudero, 2008). Este planteamiento conlleva una serie de implicaciones para la
evaluación.
La competencia supone la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes, destrezas… Por tanto es necesario plantear un
sistema de evaluación que recoja información y valore los resultados de aprendizaje
pretendidos.
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Sin embargo solo podremos pensar en la
calidad educativa desde la reflexividad que
el docente precisa aplicar en todo acto
educativo. Actualmente se plantea la competencia reflexiva como competencia transversal que se activa de forma cuasi permanente en el actuar docente. El docente
mediante su competencia reflexiva combina
tantas variables como pueda prever, las reflexiona, selecciona y toma numerosas decisiones hasta llegar con acierto a la finalidad
propuesta, en este caso planear la evaluación. Una vez determinado el tipo de evaluación el docente actúa, ahora en expresión de Schön, como profesional reflexivo
que reflexiona en plena acción y sin detenerse piensa, reflexiona y decide aunque
todo ello se produzca de forma interna,
rápida y casi inconsciente. Posteriormente
finalizado el período de evaluación, el
docente vuelve a interpelar la competencia
reflexiva con la finalidad de la mejora de su
práctica docente y para aprender de la
experiencia vivida.
Se trata de someter la práctica vivida a
una reflexión básicamente indagadora que
de acuerdo con Smyth (1989) son:
a)Descripción. Es una fase en la que el docente contesta a la pregunta ¿qué evaluación planteo? En la medida en que el docente reflexiona acerca de sus acciones describe los conocimientos, las creencias y los
principios que caracterizan su práctica
pedagógica.
b)Información. Este estado o fase se inicia
con la pregunta ¿qué significa esto? Una vez
analizadas sus acciones, el docente establece sus teorías y crean sus propios principios
pedagógicos.
c)Confrontación. El docente busca constatar
sus teorías y necesita el diálogo con sus
compañeros para establecer cómo ha llegado a este punto. Es la fase de generación de
conocimientos.
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d)Reconstrucción. En esta fase el docente se
convierte en docente-investigador al servicio de la mejora, en esta caso evaluativa, y
orientada a la acción.
Se trata de analizar la propia práctica docente, reflexionar sobre ella y construir propuestas para la mejora en aquellos puntos
en que la eficacia de los aprendizajes de los
alumnos/as no se considera exitosa.
BIBLIOGRAFÍA
-Escudero Muñoz, J. M. (2008): La formación del
profesorado y el derecho de la ciudadanía a la
educación, en Actas XIV Congreso de Pedagogía:

Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y Sentido Social de
la Educación, Ed. Sociedad Española de Pedagogía.
Zaragoza. (187-201)
-Condemarin, M y Medina, A. (2001): Evaluación
auténtica de los aprendizajes. Chile: Andrés Bello
-Gómez Serés, M.V. (2011): Desarrollo profesional del
maestro. La competencia reflexiva. Tesis doctoral no
publicada. Universitat de Lleida
-Schön, D. (1988): El profesional reflexivo. ¿Cómo
piensan los profesionales cuando actúan? Barcelona:
Paidós
-Scriven, M. (1967): The methodology off evaluation.
Chicago: Rand McNally
-Smyth, J. (1991): Teachers as collaborative learners.
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1-Doctora en Pedagogia, colegiada, y maestra. Experta en Práctica Reflexiva. Vicepresidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Miembro del Grupo de
Estudio de Investigación “Estado del arte sobre la situación de los Pedagogos/as en el sur de Europa: Estudio del Perfil Profesional del Pedagogo/a.” Proyecto
liderado por el Col·legi de Pedagogs de Catalunya por cuenta de la Federación Europea de Profesionales de la Pedagogía.

ACTIVITATS FORMATIVES
D’ESPECIALITATS
PEDAGÒGIQUES I
PSICOPEDAGÒGIQUES
formacio@pedagogs.cat
CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ A
http://www.pedagogs.cat/cat.asp?c=30&i=ca

1r. SEMESTRE: FEBRER-MAIG
ESCOLA D’ESTIU: JUNY-JULIOL
2n. SEMESTRE: OCTUBRE-DESEMBRE
Els col·legiats/des experts en alguns dels àmbits d’actuació de la
pedagogia i/o la psicopedagogia, podeu fer les seves propostes a
coordinació d’aula en el següent formulari:
http://www.pedagogs.cat/proposta-formativa.asp
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El perfil del profesional
de la Pedagogía
ante los retos del s. XXI1
M. Concepció Torres Sabaté2
Ante una sociedad globalizada, hay un
intento de estandarizar el planeta desde el
punto de vista económico y cultural generando la creación de una interdependencia
de numerosos factores que, si bien permite
adquirir, a los profesionales de la pedagogía, nuevos conocimientos y ofrecer nuevas
oportunidades, también tiende a eliminar el
particularismo.
Ante esta nueva situación se replantean
perspectivas profesionales para afrontar
nuevos retos laborales que respondan a las
necesidades actuales de nuestro entorno
social y cultural.
Presentamos algunos resultados del “Estudio del Perfil Profesional del Pedagogo/a en
el sur de Europa” de la FEPP (Federación
Europea de Profesionales de la pedagogía)
constituida el 2007 en Barcelona está formada por diversas entidades profesionales
como: ANPE (Associazione Nazionale dei
Pedagogisti Italiani); COPEC (Col·legi de
Pedagogs de Catalunya); COPPIB (Col·legi
Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de
les Illes Balears); ANALCE (Associaçâo
Nacional dos Licenciados em Ciências da
Educaçâo) de Portugal y COPYPCV (Colegio
Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de
la Comunidad Valenciana).

La FEPP supone un proyección europea e
internacional de la profesión pedagógica
presente en muchos ámbitos y contextos
sociales que nos rodean (justicia, servicios a
las personas, educación, formación, medios
de comunicación, deporte, cultura, trabajo,
entre otros). En estos contextos realizan
funciones de organización, coordinación,
innovación, análisis, investigación, desarrollo, asesoramiento, etc., para promover el
cambio con la complicidad de las personas,
grupos y agentes sociales.
Es en este marco que se lleva a cabo el
estudio a partir de los afiliados de la FEPP,
analizando sus perfiles profesionales desde
su formación a su actividad laboral y sus
competencias, datos que arrojan orientaciones sobre el ejercicio profesional de los
pedagogos/as y su carácter más o menos
emprendedor.
1-Introducción
La importancia de la formación de los
profesionales de la pedagogía debe
potenciar el educar en la totalidad; ayudar a
crear una conciencia de ciudadano del
mundo global; fomentar la flexibilidad y
adaptabilidad para concretar la redefinición
de la ética de la nueva ciudadanía en
relación a la persona.

Para todo ello, en este nuevo escenario
social y cultural, cada pedagogo/a deberá
hacer frente a situaciones totalmente
nuevas para las que sólo puede haber
competencias estratégicas que interpreten
como acción, no sólo los objetivos de
“poner en práctica”, sino también el hecho
de generar, romper, activar y construir a
través de la innovación. Se trata de pasar de
una cultura especializada a una cultura más
general y multidisciplinar y de movilizar la
capacidad estratégica para gestionar la
innovación continua.
El mercado de las profesiones provoca el
tener en cuenta esta realidad, ya que la
tendencia de la profesionalización está
transformando el entorno competitivo, en el
que el conocimiento vuelve a ser el centro
del universo económico y social.
Por estos motivos se creó la FEPP, por la
necesidad de crear una competición
colaborativa, cooperativa y simbiótica, con el
objetivo de establecer, entre todas las
entidades que la forman, vínculos y redes
fuertes para dar dignidad y reconocimiento
al rol profesional del pedagogo/a, pero
sobre todo, para poner la pedagogía en el
centro de los procesos educativos de la
sociedad y establecer relaciones de colaboración con otros agentes como la economía
y la sociedad del conocimiento. La FEPP
quiere proyectar e impulsar la pedagogía a
nivel europeo e internacional. Para ello
impulsó el “Estudio del Perfil Profesional del
Pedagogo en el sur de Europa”, dirigido por
M. Concepció Torres, con la colaboración de
miembros de cada una de las entidades.
El estudio quiere destacar las competencias
y las funciones de los pedagogos/as en
Europa (Italia, Portugal, Catalunya, Comunidad Valenciana e Islas Baleares).
La muestra fue de 1370 respuestas de los
3880 afiliados: COPEC (388); ANPE (386);
COPPIB (196); ANALCE (227) y COPYPCV
(173), tomando como universo y referencia
el censo de afiliados de finales del 2013.
El cuestionario se preparó en cada una de
las lenguas de las asociaciones participantes
(catalán, castellano, portugués e italiano). Se
distribuyó en tres bloques de contenido:
datos personales (titulación universitaria, sexo, edad, lengua materna, lugar de nacimiento y residencia y movilidad geográfica
por razón laboral); formación (año de
finalización de la carrera, universidad en la
que cursó sus estudios, especialización y
ámbitos y funciones de interés) y datos profesionales (situación laboral como profesional, ámbitos y funciones a nivel profesional, formación continua, participación en
grupos de trabajo, nuevas tecnologías, redes sociales, otros idiomas y competencias
transversales).
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2-Sexo y edad del perfil profesional del
Pedagogo/a del sur de Europa
Analizando los datos se observa que el 85%
es mujer; que no está trabajando en la
actualidad un 15%; que no ejerce como
pedagoga, pero sí está trabajando un 16%;
que ejerce por cuenta de otro un 35%; y
que ejerce por cuenta propia un 18%.
El 15% es hombre; que no está trabajando
en la actualidad un 1%; que trabaja pero no
ejerce como pedagogo un 2%; que ejerce
por cuenta de otro un 8% y que ejerce por
cuenta propia un 4%.
Podemos observar que hay un porcentaje
importante de profesionales que están
ejerciendo por cuenta de otro, realizando
tareas y funciones de pedagogo/a.
El gráfico 1 nos muestra algunas características de las edades de los profesionales de
la pedagogía en cada una de las asociaciones participantes.
Podríamos considerar un perfil joven de los
pedagogos/as, destacando que ANALCE
tiene el 85% entre 20 y 39 años y le sigue
COPPIB con un 73% en la misma acotación.

3-Ampliación de los ámbitos de intervención
En los años setenta y ochenta se descubren
las posibilidades profesionales “no docentes” del pedagogo/a ya que se descubre su
capacidad de asesoramiento científico y técnico, hecho que provoca que en la década
de los noventa, amplíe su perspectiva profesional hacia educación de adultos y formación en las empresas, etc., sistematizando
las actividades profesionales fuera de la
actividad docente. Ante los cambios sociales
actuales se ha ampliado aún más su mercado laboral y se ha adaptado su formación,
para poder dar respuesta a este mercado.
“Se puede hablar de una segunda fase con
la llegada de la industrialización. En ésta
cambiaron las características, roles y perfiles
de los formadores, de manera que, con un
enfoque más funcionalista, aparecen nuevos roles, nuevos lugares, nuevos profesionales, nuevos momentos, nuevos contenidos, etc.” (Tejada, 2001, (p.24).
Hoy se plantean retos parecidos a la llegada
de la industrialización en forma de nuevas
tecnologías de la comunicación y la información que afectan a los procesos educativos, culturales y de formación. En definitiva,
son cambios que provocan nuevos enfoques de la profesión hacia un mercado laboral nuevo y diferente, con nuevos perfiles
y formas de trabajar más innovadoras y
creativas que eliminen el particularismo.
El estudio pone de manifiesto contextos de
actuación, en la actualidad, desvelados por
la muestra del sur de Europa:

• Pedagogía educativa (33,25%): ámbito de
la educación y ámbito de la formación.
• Pedagogía social (32,47%): ámbito de la
cooperación y desarrollo, ámbito social, ámbito de justicia, ámbito sociocultural y socioeducativo.
• Pedagogía transversal (19,03%): ámbito
del deporte, ámbito de la mediación, ámbito
de las TIC y Mass Media, ámbito de la salud.
• Pedagogía organizacional: ámbito de la
ocupación y ámbito de las organizaciones.
En general se desvela un interés más elevado en el contexto de la pedagogía social
ante la educativa, aunque se trabaje más en
la educativa. (Ver gráfico 2).
El gráfico 3 nos concreta cada uno de los
ámbitos más específicos en los que trabaja
o en los que estaría interesado/a en trabajar:
Observamos que el ámbito educativo está
en primera posición, como lugar de trabajo,
mientras que el social ocupa el segundo
lugar, pero el interés es mayor hacia el
social que el educativo.
Cabe destacar todos los pequeños
porcentajes que son la aparición de nuevos
puestos de trabajo que dan respuesta a las
necesidades sociales actuales. Formarían
parte de los nuevos filones de ocupación.
El estudio proporciona, también, datos
sobre las funciones que actualmente realizan los pedagogos/as a nivel profesional
relacionados con el grado de interés hacia
estas funciones:
• Función de desarrollo (relacionada con las
actuaciones de intervención directa en procesos de cambio) tiene un 65,99% de profesionales en ejercicio y a nivel de expectativas el 68,25%.
• Función organizativa (agrupa las actuaciones de coordinación, dirección, gestión y
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dinamización) están en ejercicio el 53,43% y
las expectativas son del 50,51%.
• Función analítica (gira entorno a la
investigación, evaluación y la innovación)
con un 33,87 en ejercicio y el 40% con la
expectativa de poder trabajar realizando
estas funciones.
Quizás estos ámbitos más destacados son
los que ofrecen actualmente más oportunidad laboral.

4-Las competencias de los profesionales de la
Pedagogía
Ante las oportunidades laborales en el
mundo, debemos formar para preparar al
profesional de la pedagogía para moverse
en una geografía más amplia e internacional; para ello las competencias que
adquiere durante su formación pueden generar una perspectiva positiva hacia esta
movilidad.
A través del estudio, uno de los resultados
de interés, es que el 68,32% de los pedagogos encuestados aceptaría trabajar fuera de
su lugar de residencia, característica que
indica el interés por oportunidades fuera
del lugar habitual en el que vive. Pero
también es considerable que el 31,67% no
aceptaría trabajar fuera de su lugar de
residencia.
Estos resultados muestran que la mayoría
aceptaría ejercer profesionalmente en otro
país.
Algunas de las competencias que se han
destacado en el estudio han sido la
formación continuada, los conocimientos de
las nuevas tecnologías y algunas competencias transversales como la escucha activa, la
empatía, la habilidad comunicativa, la capacidad crítica, la organizativa, el grado de
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Ante esta cuestión deberemos plantear en
la formación universitaria y también desde
sus asociaciones y colegios profesionales, la
necesidad de reforzar esta competencia,
sobretodo analizando las necesidades del
mercado laboral, que cada vez más, tiene
demanda de profesionales competentes
para liderar grupos. Aunque es un profesional que sabe trabajar en grupo, hemos
visto que hay un 60% que afirma tener esta
competencia y la autonomía en un 56%;
esta última competencia actualmente es
muy importante dado que la realidad
laboral tiene demanda de profesionales que
sepan trabajar de forma autónoma.

adaptabilidad, la creatividad y la innovación,
la resolución de conflictos, el liderazgo, el
trabajo en equipo y el grado de autonomía.
El cuestionario pregunta si se posee otra
carrera y si se han cursado seminarios y
cursos con asiduidad. Los resultados muestran que el 65,76% de los asociados no han
cursado ninguna otra licenciatura o diplomatura, mientras que el 34,23% restante
tiene otra carrera universitaria, dentro de
este porcentaje el 79% de ellos ha cursado
una carrera relacionada con otros ámbitos
de intervención profesionales; frente al 21%
que sí ha realizado otros estudios universitarios relacionados con la pedagogía.
En relación con la realización de cursos, el
42,55% afirma que asiste frecuentemente a
este tipo de formación, el 29% lo hace una
vez al año y el 19% sólo esporádicamente.

Percibimos que estos profesionales se han
adaptado a la sociedad de la información y
utilizan las redes para ampliar, completar y
compartir conocimientos y para establecer
relaciones profesionales.
Las competencias transversales las presentamos en el gráfico 5 y se han seleccionado
a partir de los Planes de Estudios de Pedagogía que siguen las directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Los resultados de los porcentajes muestran
que las competencias transversales predominantes son la empatía y la escucha activa
con un 82% cada una. Seguidas del grado
de adaptabilidad con un 74% y la capacidad
organizativa con un 70%. Aunque hay una
competencia con un porcentaje que sólo es
considerado por un 44%, el liderazgo.

Podemos valorar muy positivamente la
iniciativa de formación que los pedagogos
realizan cuando ya han finalizado sus
estudios, con el objetivo de ampliar y mejorar su conocimientos y su propio perfil profesional. El 90% de los pedagogos de la muestra, valoran positivamente el seguir formándose y poseer otra carrera universitaria
diferente de la de pedagogía para conseguir
una especialización y formación complementaria.
Ante la utilización de las TIC podemos observar el gráfico 4:
El 55% de los pedagogos de la muestra
afirman dominar en un “nivel medio” las
TIC y en un “nivel alto” el 37%. En relación
al conocimiento de las redes sociales, el
71% conoce o utiliza “Facebook”, ocupando
el segundo lugar con un 40% “LinkedIn”,
entre otras redes.
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La formación de los profesionales de la
pedagogía debe mejorar los aspectos de la
competencia de la creatividad y la innovación, ya que podemos ver que el resultado
es de un 50%, debe mejorarse. Podríamos
destacar como positivo el 69% de la capacidad crítica que genera un perfil profesional
que sabe actuar ante los nuevos retos y los
desequilibrios sociales.

5-Conclusiones
Ante los resultados del estudio, el perfil
profesional del pedagogo/a del sur de
Europa, a partir de los cuestionarios recogidos en las asociaciones participantes, es:
• Una mujer de entre 20 y 39 años.
• Licenciada en pedagogía en primera opción, finalizando los estudios del año 2001 a
2010.
• Nacida dentro del Estado y residente en el
mismo, contempla la opción de trabajar en
otros lugares fuera del Estado.
• Interés por los ámbitos de Pedagogía Social (33,8%) y Pedagogía Educativa (27,5%) y
función de desarrollo.
• No participa en foros de debate en torno a
la pedagogía.
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resultados positivos ya que en el año 2012
los puestos públicos y privados se igualaron
a 24 ofertas. Aunque en el año 2008, inicios
de la crisis, la oferta pública fue de 242
puestos y la privada de 176 (Memoria 2013
COPEC).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Ejerce por cuenta ajena: ámbitos de Pedagogía Educativa (33,3%) y Pedagogía Social
(32,5%), y en funciones de desarrollo.
• Asiste frecuentemente a cursos, seminarios
y/o jornadas.
• No tiene segunda carrera universitaria pero está especializada.
• Tiene nivel medio en el uso de las nuevas
tecnologías.
• Habla otros idiomas, diferentes a la lengua
materna.
• Tiene nivel alto en las competencias transversales, excepto el liderazgo con nivel medio.
• Participa en redes sociales, con mayor interés por Facebook.
Este profesional debe saber adaptarse y a la
vez competir ante los procesos de modernización que han archivado la lógica tradicional del desarrollo, y los viejos conceptos
de productividad y competitividad que están transformando la propia estructura del
mundo laboral. Por este motivo la necesidad del protagonismo de las competencias
que deberán sostener el desarrollo y las
demandas formativas, culturales y técnicas
que se deban afrontar en un futuro próximo
buscando soluciones a cada necesidad.
La sociedad del conocimiento es la sociedad
del aprendizaje, para ello se debe continuar
la formación a lo “largo de la vida”, manejar
la información sabiendo seleccionar lo que
es necesario en cada contexto particular.
Podemos destacar que la diversidad de
actuaciones laborales posibles para el pedagogo/a hace más compleja la definición de
un perfil profesional específico y este aspecto se refleja también en su formación.

Las asociaciones profesionales deben motivar hacia la creación de nuevas empresas
que asuman la diversidad de los perfiles
para generar emprendimiento y cultura
emprendedora. A través del estudio ya se
perciben algunos cambios, como indicamos
al inicio de la adenda, actualmente el
pedagogo/a busca trabajo también fuera de
los ámbitos educativos y define sus intereses profesionales a través de su propia
formación.
Las universidades también han proyectado
a través de los Grados de Pedagogía la
búsqueda para conseguir profesionales que
den respuesta a las necesidades sociales
actuales y son muchas las que trabajan en
cooperación con las asociaciones profesionales para que así ocurra.
Cabe destacar que en las dos últimas
memorias del COPEC se pueden observar
algunos datos que nos generan algunas
cuestiones sobre como muchos profesionales de la pedagogía, están en estos
momentos complejos, creando sus propias
empresas y proyectos vinculados a los
diversos ámbitos en los que este profesional
puede ejercer.
Según los datos aportados a través de la
Memoria 2013, por ejemplo se han realizado 4 ofertas en cooperación; 14 en educación; 2 en deporte; 1 en formación; 2 en
justicia; 2 en mediación; 25 en ocupación; 3
en organizaciones; 2 en salud; 12 en so-cial;
7 en socioeducativo y cultural, y 1 en TIC y
mass media. Todas ellas en el territorio de
Catalunya por ser el territorio que abarca el
colegio profesional y del ámbito público ha
habido una oferta total de 87 puestos de
trabajo y en el ámbito privado 35 puestos,
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- Associació Catalana de Pedagogs (Diversos Autors), (1997). Experiències i realitat del
pedagog en l’àmbit laboral. Wdit. ACP.
Barcelona.
- Besalú, X, y Feu, J. (Coord.) (2009). Pedagogia: Professionals de l’educació i la cultura.
CCG Edicions. Girona.
- Gracia Aguilera, FJ y Aguilar Cuenca, D.
(2011). Competencias profesionales del pedagogo, ámbitos laborales y nuevos yacimientos de empleo. Málaga: Aljibe
- Iranzo, P., (2009). Innovando en educación.
Formarse para cambiar: un viaje personal.
Villafranca del Penedés: Erasmus Ediciones.
- Tejada Fernández, J. (2001). El perfil profesional del pedagogo en la formación: Una
mirada desde las salidas profesionales. En
P. Vicente y E. Molina (Coord.). Salidas profesionales de los estudiantes de Pedagogía
(pp.24) Granada: Grupo Editorial Universitario
Otras fuentes consultadas:
- Revistas “Educació i Xarxa” del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya. (Números: 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7)
- Memoria 2013 del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya.

----------------------1-Ponencia de M. Concepció Torres en el
marco del XXXIII Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, celebrado en
Sevilla, los días 25 y 26 de Noviembre de
2014. Que aporta datos del Estudio, pendiente de publicar, llevado a cabo por la
Federación Europea de Profesionales de la
Pedagogía “Estado del arte sobre la situación de los Pedagogos/as en el sur de Europa: Estudio del Perfil Profesional del Pedagogo/a.”
2-Doctora en Pedagogía, colegiada. Responsable de los Estudios de Pedagogía de Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Secretaria de la Junta de Gobierno del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya. Directora del Estudio de investigación “Estado del arte sobre
la situación de los Pedagogos/as en el sur
de Europa: Estudio del Perfil Profesional del
Pedagogo/a.” Proyecto liderado por el Col·legi
de Pedagogs de Catalunya por cuenta de la
Federación Europea de Profesionales de la
Pedagogía.
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Rènting per a professionals i particulars
Fins ara, només les grans empreses gaudien del servei de rènting i es beneficiaven de tots els seus avantatges.
A Banc Sabadell ens hem proposat fer arribar a tots els professionals i particulars els beneficis d'aquesta fórmula,
així que si està pensant de renovar el seu vehicle o adquirir-ne un de nou, segur que aquesta informació li
interessarà.
Bàsicament, es tracta d'un model en el qual no es paga per la propietat d'un bé que sabem que es deprecia molt
ràpidament, sinó pel seu ús. El rènting consisteix en el gaudi d'un vehicle a mitjà termini a canvi d'una quota
mensual que inclou tot allò necessari per utilitzar-lo (excepte el combustible). En funció del termini i quilometratge
que vulgui, es calcula una quota fixa que li dóna dret d'ús del vehicle que triï amb tot inclòs:
- Lloguer del vehicle
- Manteniments en qualsevol servei oficial
- Assegurança a tot risc
- Impost de circulació
- Substitució de pneumàtics
- Assistència en carretera 24 hores
- Vehicle de substitució 20 dies l’any
- Notificació de multes
-…
I quan s’acaba el contracte, què passa?
Vostè tria. Abans del venciment ens posarem en contacte amb vostè per saber si vol substituir el vehicle per un
altre de nou o adquirir el vehicle que actualment està utilitzant.
I quins beneficis li comporta?
- No li suposarà cap desemborsament inicial, tan sols una quota al mes
- No destina els seus estalvis a l’adquisició d’un bé perible, pot mantenir les seves posicions d’estalvi o fer
qualsevol altra inversió
- No es desinverteix, manté la seva liquiditat
- Sense costos de comissions d’obertura ni d’estudi
- Es beneficia de millors tarifes generades per les nostres economies d’escala
- Transforma costos incerts en costos fixos
- Li permet fer projeccions de despesa a mitjà termini
- Sense despeses imprevistes
- Estalvia temps de gestió ja que ens ocupem de tots els tràmits, les gestions i la paperassa (renovació de
l’assegurança, pagament d’impostos…)
- Millora la seva imatge i seguretat, li permet anar sempre amb un vehicle nou amb l’última tecnologia i seguretat
I tot això amb un servei d'atenció personalitzada 24 hores.
En temps de contenció de la despesa, és raonable valorar modalitats com el rènting.
Faci números... Davant de qualsevol inversió important, cal tenir en compte, a més del vehicle, els costos associats
d'assegurança a tot risc durant tots els anys, els manteniments, les revisions, les avaries, els sinistres, els impostos
anuals, els pneumàtics..., i sabrà per què cada vegada hi ha més gent que aposta per la despreocupació de sèrie.
Disposem d'un ventall d'ofertes que recull tots els segments del mercat (vehicle urbà, compacte, berlina,
totterreny, furgoneta industrial...) i que pot trobar a l'espai AutoRenting del nostre web: www.bancsabadell.com.
Gaudeixi del seu vehicle des de 260 euros al mes[1] amb tot inclòs.
Si li cal més informació o assessorament financer, es pot adreçar a qualsevol oficina de Banc Sabadell o posar-se
en contacte amb nosaltres al telèfon 902 120 504 o a través del correu electrònic
bsautorenting@bancsabadell.com.
----------------------[1] Quota per a Ford Fiesta 1.5 Dièsel Trend per a 48 mesos i 15.000 km amb l’IVA inclòs i tots els serveis
especificats.
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Influència en el rendiment acadèmic
d’una intervenció en les capacitats cognitives
i la instauració d’hàbits d’estudi
en una alumna amb TDAH
Carla Salinas Martínez1
Raúl Tárraga Mínguez2

Barkley (2010) afirma que no hi ha un dèficit
de coneixements sinó un dèficit en el
rendiment.

Introducció
El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat és un dels trastorns infan-tils
amb més prevalença situant-se entre un
3–5% dels infants en edat escolar, estimantse que almenys hi ha 1 alumne per aula que
el presenta de forma aïllada o amb
comorbiditat amb altres trastorns conductuals, del llenguatge o de l’aprenentatge
(APA, 2000), atès que entre un 60–70% de
les persones diagnosticades presenten a-ltres
trastorns afegits (Martínez Zamora, Henao i
Ángela, 2009).
El DSM-5 (APA, 2013), el considera com a un
trastorn del neurodesenvolupament els
símptomes del qual es manifesten abans
dels 12 anys interferint en el desenvolupament o funcionament de la persona com a
mínim en dos àmbits (social, acadèmic i/o
laborals), havent-se de donar com a mínim
sis dels símptomes, excepte els adolescents
que en són cinc, i que no poden ser explicats
per altres trastorns o malalties, caracteritzantse per símptomes d'inatenció (cometre errors
per inatenció als detalls o per descuit; no
finalitzar les tasques...), d'hiperactivitat
(freqüentment juga o colpe-ja mans i peus;
presenta
moviment
cons-tant...)
i
d’impulsivitat (interromp amb fre-qüència, té
dificultats per esperar el seu torn...).
Segons Willcutt et al. (2005, citat a Ru et al.,
2011), les principals funcions neurològiques
afectades són: funció executiva (inhibició de
resposta, planificació i organització...), memòria de treball, velocitat de processament,
denominació ràpida, motricitat fina i habilitat grossa. Aquestes disfuncions fan que
presentin moltes dificultats acadèmiques i
sovint siguin expulsats de l’aula (Birchwood i
Daley, 2012), tinguin dificultats per contro-lar
el temps, requereixin més temps per realitzar
les tasques i tinguin la percepció que han de
treballar més i amb més esforç que el resta
dels companys per aconseguir els mateixos
objectius. A més, la falta d’autocontrol porta
a la dificultat per relacionar «l’èxit acadèmic
a llarg termini amb els comportaments que
precedeixen a les proves» (Prevatt i Young,
2014) compor-tant una falta en els hàbits
d’estudi, característica habitual de les
persones amb TDA-H. Tenint en compte
aquestes afirma-cions, i sabent que les
persones amb TDA-H no tenen problemes a
nivell cognitiu (capa-citat intel·lectual),

Així doncs, sabent les funcions que estan
afectades i les dificultats acadèmiques i
d’aprenentatge, podríem preguntar-nos: hi
ha relació entre cada àrea/competència
curricular i les funcions neuropsicològiques/cognitives afectades pel TDA-H? Quina
relació tenen? I sabent aquesta relació: hi
hauria una millora si incidim en aquestes
capacitats? Per poder respondre les preguntes, es va iniciar una cerca bibliogràfica per a
establir aquesta relació. En concret, la
informació que es va trobar per àrees és la
que segueix:
a)Àrea de matemàtiques: un 18’1% dels
alumnes amb TDA-H presenta dificultats en
l’aprenentatge matemàtic (no necessàriament explicat per discalcúlies o dislèxies)
(Capano, Minden, Chen, Schachar i Ickowicz,
2008). Les funcions que afecten més al
rendiment són: funcions executives de la
planificació, flexibilitat, atenció sostinguda
(no dediquen prou temps a examinar les
dades provocant descuits en l’ordre de la
numeració, la identificació de les operacions
en problemes...), velocitat de processament,
memòria de treball (retenció d’informació per
la seva manipulació i posterior càlcul),
inhibició (necessària per la predicció dels
processos matemàtics) i memòria visioespacial (Miranda, Colomer i Fernández,
2012).
b)Àrea de llengües: deficiència en la
capacitat d’organització de la informació
afecta a la comprensió i elaboració de textos
especificant-se en dificultats en les
estratègies de focalització d’atenció, se-lecció,
codificació,
recuperació
d’informació,
monitorització de la comprensió i ús d’habilitats de recuperació afectant la comprensió
de textos; dèficit en la velocitat de processament comportant que processi menys
quantitat d’informació afectant al rendiment
de la memòria de treball i la velocitat lectora;
dèficit en el control inhibitori i esforç mental
que dificulta la velocitat i exactitud (Miranda,
García i Jara, 2001 i Miranda, García i Soriano,
2005).
Tenint en compte aquest marc teòric, teníem
per objectiu avaluar l’eficàcia d’una
intervenció psicopedagògica que abastarien
diferents contextos (llar i escola) i diferents
components, entre ells: una intervenció per a
millorar el funcionament executiu i les
estratègies d’aprenentatge així com els hàbits
d’estudi per augmentar el rendiment escolar.
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Així doncs, en relació a aquestes afirma-cions
i a l’objectiu de l’estudi, podem inferir dues
hipòtesis:
Hipòtesi 1: Entrenant les funcions afectades
pel TDA-H (velocitat de processament, funcions executives, memòria de treball, denominació ràpida, motricitat fina i habilitat
grossa) el rendiment acadèmic i, per tant, els
resultats acadèmics milloraran.
Hipòtesi 2: Instaurant hàbits i tècniques
d’estudi, hauria de millorar el rendiment
escolar.
Mètode
Participants
La investigació té com a participant l’Emma
(nom fictici) de 6è de primària d’una escola
de Sant Pere de Ribes. Nascuda el març del
2003 a Barcelona, podríem dir que és
bilingüe tot presentar dificultats en la llengua
catalana donat que és castellanoparlant igual
que tot el seu entorn. L’Emma presenta
Trastorn per Dèficit d'Atenció (en endavant,
TDA) diagnosticat des dels 7 anys. Durant 4,
ha fet sessions de logopèdia amb un
enfocament psicològic. Avui dia, segueix un
tractament farmacològic pel TDA i no assisteix a logopèdia. Ca l’Emma és vora l’escola,
comportant-li autonomia per anar l’escola.
Actualment viu amb la mare, el germà gran,
l'avi i la pedagoga que li fa alhora de cangur
i que ajuda a la mare en les tasques escolars.
Des de 5è, es va mantenir un contacte entre
la pedagoga i el centre donades les dificultats que manifestava l’Emma en l’àmbit
acadèmic i de llenguatge tant oral com escrit
en català. Es podia observar una gran
diferència entre el nivell que tenia en català i
el que tenia en castellà, arribant al punt de
traduir-li algunes explicacions per tal que
pogués seguir els aprenentatges. També es
decidí parlar amb la mestra de matemàtiques per les dificultats en raonament matemàtic sense tenir clar si realment hi havia
una dificultat de raonament o de comprensió
de la llengua. A més a més, cal afegir la
dificultat en la comprensió del temps, doncs
no tenia assumit el rellotge ni la temporalitat
provocant que no fos conscient del pas del
temps (minuts, hores, dies, èpoques de l’any i
segles) i comportant dificultats en les activitats que hi tinguessin relació. A inici de 6è, es
va plantejar la possibilitat de realitzar un
seguiment més curós a la vegada que es
duia a terme aquesta investigació. Aquest fet
és important tenir-lo en compte perquè
s’estava duent a terme una valoració per part
de l'EAP per valorar si realment necessitava
una adaptació metodològica i de continguts
curriculars per tal d’especificar els objectius
que caldria que assumís establint una
col·laboració amb la família, la pedagoga i
l’escola.
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Taula 1

Instruments
Es decidí passar proves estandarditzades per
concretar des de quin punt partia dels seus
coneixements, competències i habilitats amb
l'objectiu de dissenyar sessions d’intervenció
psicopedagògica personalitzades.
Pensant en les dificultats que tenen els
alumnes amb TDA es decidí avaluar les competències, funcions i habilitats següents: memòria de treball, comprensió lectora, competència lingüística en català (gramatical, lèxica,
sintàctica, ortogràfica) i en matemàtiques.
Així, s’utilitzaren els següents instruments:
a)Subtest de dígits del Wisc IV.
b)Subtests de comprensió lectora i expressió
escrita de la Prova diagnòstica de la Generalitat de Catalunya de català.
c)Subtests de numeració i càlcul; espai, forma
i mesura; i relacions i canvi de la Prova diagnòstica de la Generalitat de Catalunya de
matemàtiques.
d)Prova de T-P: valora la percepció i l’atenció.
e)Graella d’observació: es dissenyaria un instrument d’observació de les rutines i hàbits
d’estudi.
Procediment
Un cop obtinguts els resultats de les proves
estandarditzades, es dissenyà un pla d’intervenció que estaria subdividit per:

agradin (comprensió lectora), produccions
lliures o històries compartides (expressió
escrita i ortografia), resolució de problemes
(llenguatge i raonament matemàtic) i
explicitar estratègies pels hàbits i tècniques
d’estudi.
En finalitzar la intervenció s’administrarien
novament els instruments per comparar els
resultats comprovant així si havien millorat
les seves capacitats i permetent fer una
revaloració i millora de la intervenció.
Resultats
Els resultats obtinguts en el pretest i en el
postest varen ser:
Capacitats cognitives

y

a)Estratègies implementades a la llar: hàbits
d’estudi, competències acadèmiques, fluïdesa
verbal, dinàmiques a casa. Per això, es realitzaria una entrevista amb la família i una observació a la llar per establir prioritats.
D’entrada sabíem que volíem instaurar les
següents estratègies: llevar-se a la mateixa
hora per adquirir una rutina i no arribar tard
a l’escola; programar diverses alarmes per
controlar el temps; dur sempre el rellotge de
polsera per adquirir noció del temps; l’Emma
es dirigiria a la pedagoga en català;
s’instauraria un horari per saber què ha de
fer en cada moment.
b)Estratègies d’escola: amb els resultats es
faria una reunió amb la tutora i l’EAP per
establir objectius comuns i fer una avaluació
i seguiment (valorant un pla individualitzat).
Les estratègies serien: control de l’ús del
rellotge, ordenar els exercicis dels exàmens
segons la dificultat, control de l’agenda i
explicacions individualitzades.
c)Intervenció: es decidí fer una intervenció
específica que es treballarien les diferents
capacitats que estiguessin afectades pel TDA.
Es planificà el següent:
-2 sessions setmanals d’una hora cadascuna
(12 sessions) en que es treballaria: ortografia
arbitrària, comprensió i expressió escrita,
memòria de treball, llenguatge i raonament
matemàtic, hàbits i estratègies d’estudi i
expressió oral.
-Per a la intervenció s’utilitzarien diferents activitats: jocs com el Memory o Simon (memòria de treball), textos de classe i llibres que li

un augment dels connectors i signes de
puntuació, tot i que no sempre eren usats
correctament i continuava havent-hi una
absència de pronoms.
–Competència lingüística:
–Ús de lèxic: en ambdues ocasions no hi
havia errades per inferències d’altres sistemes lingüístics. En el pretest, hi havia poca
varietat lèxica amb un vocabulari precís. En el
posttest, va haver-hi un augment en l’ús de
vocabulari tot i que s’esperava que fos més
ric.
–Ortografia: no feia errades d’ortografia natural però sí d’arbitràries (apòstrofs, accents i
ús de la b/v). En el posttest, s’observà una
evolució quan a l’ús correcte dels apòstrofs i
accents, fossin o no diacrítics, de les paraules
freqüents. Continuava confonent l’ús de la
b/v i fent ieismes o substitucions d’i per / /.
–Estructures morfosintàctiques: en el pretest
faltava concordança entre el subjecte i el
verb. No s’observaren interferències d’altres
sistemes lingüístics ni errades en l’ordre de
les frases. En el posttest, ja no hi havia
errades en la concordança entre subjecte i
verb, determinants o complements.
–Aspectes formals: en ambdues redaccions
va presentar un escrit net amb lletra llegible
sense esforç, proporcionada i amb bona
direccionalitat.
Segons el barem de correccions de la prova
les puntuacions obtingudes varen ser les que
es poden veure en la taula 2: Resultats
comparatius de les proves diagnòstiques en
competència catalana

•La memòria de treball es va valorar
mitjançant la subprova del Wisc IV: Dígits i
l’atenció a través de la prova de T-P,
taula 1: Resultats comparatius de la prova de
WISC-Dígits i T-P
Competències lingüístiques en català
•Comprensió lectora: en el pretest respongué
correctament a les preguntes les quals la
resposta estava explicita en el text, mentre
que en les inferencials va cometre’n errors.
En el posttest, tot i la millora en les
inferencials, quan establia una connexió amb
l’experiència personal, continuava presentant
dificultats.
•Expressió escrita:
–Competència discursiva i adequació del
registre: quan a la coherència i adequació, la
redacció no mantenia un discurs o estructura
organitzada i la presentada era confusa i
repetia informació. Quan a la cohesió
s’observava un baix ús de pronoms i
connectors així com una omissió o incorrecta
utilització dels signes de puntuació. En el
posttest vàrem veure una evolució de
l’estructuració del text distingint-ne els
components, no obstant continuava repetint
informació. Quan a la cohesió, es va observar
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Competències en matemàtiques
Per poder avaluar aquestes competències es
va administrar la prova diagnòstica d’educació primària en competència matemàtica:
•Numeració i càlcul: en el pretest, no va identificar les operacions necessàries a realitzar
en els problemes d’una o més operacions
aconseguint 3/14 encerts. En el posttest, tot i
amb dificultats, augmentà la quantitat d’encerts 12/14. En ambdues ocasions era capaç
de reconèixer i relacionar les fraccions quan
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per a realitzar les tasques en el moment de
fer-les. Actualment, s’ha vist una clara millora,
tot i que cal que els adults li recordin sovint
què ha de portar.

Taula 2

Finalment, quan a l’expressió en català (oral i
escrit) continua presentant dificultats. A nivell
de comprensió oral del dia a dia entén perfectament el català, però la fluïdesa verbal és
molt baixa i utilitza el mateix lèxic. Durant la
intervenció, es va veure com hi havia un alt
ús de paraules genèriques i interferències
lingüístiques que a nivell escrit no utilitzava.
les veia representades, exceptuant quan estaven incloses en un problema que només
en la segona ocasió fou capaç de resoldre’ls.
•Espai, forma i mesura:
–Anàlisi de les característiques i propietat de
les figures geomètriques: presentava dificultats en el reconeixement de les figures, les
seves característiques i propietats, sobretot
pel que fa els angles, obtenint 3/7 encerts.
S’ha de tenir en compte que va utilitzar la
lògica per resoldre un dels problemes atès
que va identificar la base de la figura del
cilindre com un cercle donat que l’altra opció
era un quadrat, estrictament obtindria 2/7
encerts.
–Utilització de la visualització i de models
geomètrics per resoldre problemes: s’observà
que utilitzava les formes geomètriques per
poder calcular les dimensions, tanmateix, no
tenia relació amb el coneixement que tenia
sobre les figures i les seves propietats.
–Comprensió de les magnituds mesurables i
de les unitats: en el pretest, es va observar
que no sabia fer equivalències quant a les
mesures ni tenia un domini del temps (hores,
estacions de l’any, etc.). En el posttest sí que
va demostrar el domini de les magnituds i
les unitats tot i que amb dificultats.
–Aplicació de tècniques i instruments per
mesurar: en les dues ocasions tenia el
coneixement necessari per saber quins instruments havia d’utilitzar.
•Relacions i canvi: en ambdós casos, va ser
capaç de representar i entendre els gràfics
matemàtics i la seva relació per donar resposta als problemes. També va tenir dificultats per seguir patrons (20-25-30-?-) encertant 0/3 en el pretest i 1/3 en el posttest.
Dinàmiques a la llar i hàbits d’estudi
En el pretest s’observà que no tenia incorporada una dinàmica ni uns hàbits d’estudi
doncs per ella no eren una prioritat de
manera que tenint exàmens prioritzava veure
la televisió. En el posttest es va constatar que
a poc a poc s’anava conscienciant de la
necessitat d’estudiar i mostrava interès i
preocupació pels seus estudis.
El control i la noció del temps no estava ni
assolit ni treballat de manera que no era
capaç d’entendre ni fer ús del rellotge. Així,
l’Emma per saber en quin punt del dia es
trobava utilitzava l’horari escolar: “¿Ahora
estaría en el colegio?”, arribant al punt que, si

se li indicava l’hora, havia de ser en digital:
“cuando en la tale ponga 14:50 tienes que ir
al cole”. Tampoc tenia assolida cap mesura
temporal (mesos, anys o estacions) així per
ella l’any començava al setembre i finalitzava
a l’estiu, arribant a creure que en un mateix
curs escolar faria dos aniversaris. Altres
exemples són: “¿Cuánto falta para Navidad?
2 meses. ¿Y cuánto es 1 mes? 30 días. ¿Eso
es mucho o es poco?”. En el posttest es va
veure una petita millora quan a les hores
donat que interpretava el rellotge analògic i
se situava en el moment el dia. No obstant,
continuava amb dificultats en la noció del
temps i en fer càlculs amb el rellotge.
Quan als hàbits d’estudi, com que no tenia ni
un horari ni una dinàmica establertes li
dificultava la planificació diària de manera
que es va establir un horari per tal que se
situés i pogués organitzar-se de manera
autònoma. A més a més, l’actitud cap als
estudis no era favorable atès que s’enfadava
quan no podia acabar els deures o que era
entrada la nit. En el posttest, malgrat haver
un horari més instaurat, continuava havent-hi
moments que no volia realitzar les tasques o
bé prioritzava altres coses no prioritàries.
Respecte a l’ús de l’agenda, en el pretest es
comprovà que en sabia fer un bon ús tot i
que sovint oblidava anotar els deures o ho
feia incorrectament. En el posttest, s’observà
que continuava amb dificultats de manera
que es va optar per parlar amb la tutora per
supervisar-la. Actualment, tot i considerar-se
assolit aquest objectiu s’ha de tenir en
compte que no té una autonomia. En cap
ocasió es va concloure que assolís la
competència de planificació de tasques
escolars per prioritats i amb antelació de
dies. Certament, tot i observar una millora en
la presentació de deures i treballs, continuava tenint dificultats per estudiar pels
exàmens atès que no sempre se’ls anotava o
es negava a estudiar amb dies d’antelació.
Cal comentar que els deures, malgrat que a
l’inici no volia fer-los sola, els realitza de forma autònoma tot i necessitar una supervisió
per comprovar que estan ven resolts. Cada
cop adquireix més autoconfiança per fer-los i
demana ajut si en necessita. A més a més,
els deures els fa a l’habitació. En les ocasions
que prefereix fer-los al menjador, apaga el
televisor i el portàtil. A causa d’aquestes dificultats, ocasionalment, no tenia el material
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Discussió i Conclusions
A partir dels resultats obtinguts en l’administració de proves es poden fer les següents
afirmacions. Primerament, i seguint el treball
de Miranda, Colomer i Fernández (2012), el
fet que l’Emma tingui afectades les capacitats cognoscitives de la memòria de treball
(puntuació de 6 i 9 / mitjana és 10 amb ±2
desviacions típiques), la capacitat de planificació i organització i l’atenció, justificarien
les dificultats en les competències matemàtiques, doncs s’ha observat que tant hi ha una
falta en les capacitats cognoscitives com en
les competències matemàtiques que hi estan
estretament relacionades. En segon lloc, afirmem que les mateixes capacitats també
afecten en l’àrea de llengües (Miranda,
García i Jara, 2001 i Miranda, García i Soriano,
2005) atès que les dificultats de planificació i
organització d’informació afecten directament a la comprensió lectora i a l’elaboració
de textos. A més a més, aquestes dues últimes competències són fonamentals en totes
les àrees acadèmiques tant per aprendre
continguts com per transmetre’ls i poder
continuar el procés d’aprenentatge.
Així, segons la primera hipòtesi plantejada
que relacionava el rendiment acadèmic amb
les funcions afectades pel TDA i s’afirmava
que augmentant les funcions cognoscitives
augmentaria el rendiment acadèmic es
confirmava, segons els resultats obtinguts en
el posttest, que hi havia una relació directa
entre la millora de les capacitats i el
rendiment en llengües i matemàtiques.
Primerament, en avaluar la memòria de
treball es podia constatar que manipulava
més informació que en el pretest i no
interrompia les tasques per rellegir l’anunciat,
facilitant la comprensió i resolució dels
problemes matemàtics. A nivell de comprensió lectora, podia continuar amb la lectura i
connectar idees dels paràgrafs anteriors,
mentre que en el pretest rellegia atès que no
recordava el que acabava de llegir. Podem
dir, doncs, que un entrenament en la
memòria de treball fa que el rendiment
acadèmic, quant a recordar informació per
manipular-la posteriorment, està relacionat
positivament afectant la comprensió de textos i activitats. Tanmateix, una de les limitacions d’aquest estudi quant a l’avaluació de
la memòria de treball en matemàtiques, és el
fet que el llenguatge matemàtic és diferent a
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l’habitual. L’Emma no tenia assolida aquesta
diferència dificultant la comprensió. Per tant,
seria un possible tema d’estudi corroborar la
relació directa entre la memòria de treball i la
competència en matemàtiques aïllant la
variable del llenguatge assegurant-nos que
el subjecte entén les paraules clau i que el
seu baix rendiment s’explica únicament per
la falta de retenció de la informació i la seva
manipulació.

estratègies d’estudi i uns hàbits no garanteixen un bon rendiment escolar i a la inversa. Una limitació de l’estudi, és no poder confirmar aïlladament fins a quin punt l’hàbit
d’estudi i les estratègies milloren el rendiment escolar. Certament, des de la pedagogia sempre s’ha afirmat que n’hi ha d’haver
però en aquest article no s’ha fet una cerca
bibliogràfica concreta d’aquesta variable de
forma aïllada.

Segonament, es va avaluar la capacitat de
mantenir l’atenció de forma sostinguda per
corroborar que la falta d’aquesta afectava al
rendiment. La falta d’atenció, característica
que defineix el TDA, li comportava errors per
no dedicar prou temps a l’anàlisi de la
informació o tingués descuits a l’hora
d’elaborar les tasques, planificar-se o de
realitzar operacions. En el pretest, va cometre
+20% entre errors i omissions indicant una
falta profunda d’atenció, mentre que en el
posttest va obtenir un +10% que indica una
falta d’atenció. En llengües, es va observar
que tot i saber les normes ortogràfiques per
a l’ús de les majúscules en una mateixa
redacció en feia un ús intermitent i rellegir
no en comportava la correcció doncs no
sempre s’adonava que els cometia. En
matemàtiques, en llegir l’anunciat identificava l’operació però canviava el símbol
matemàtic i errava en la resposta. El
rendiment i l’atenció estan estretament lligats
en quant l’Emma ha anat adquirint
estratègies per eliminar els elements de
distracció. L’atenció tot i no poder ser
entrenada, es poden facilitar estratègies i
hàbits que permetin centrar l’atenció
augmentant indirectament el rendiment. Així
doncs, es corroboraria la hipòtesi que els
resultats acadèmics milloren quan els hàbits
d’estudi i les estratègies també ho fan.
També la confirmaria si ens qüestionem si
realment un entrenament de les capacitats
cognitives de forma aïllada millorarien significativament el rendiment acadèmic, doncs
podem millorar la memòria de treball però
no per això els resultats escolars. Així un cop
plantejada la necessitat d’una dinàmica a la
llar i un cop instaurada, s’observà una millora
en el rendiment.

Finalment, comentar que la decisió que
l’Emma parlés el català a casa tenia per objec
tiu poder millorar la seva fluïdesa verbal i
augmentar així l’ús del lèxic. Tot i que en les
proves de llengua escrita es va poder veure
un augment del lèxic, ja que el llenguatge
oral i escrit estan estretament lligats, no es
pot donar per confirmada la millora del lèxic
en les redaccions en relació al llenguatge
oral. La raó és que a nivell oral continua
utilitzant, tot i que cada cop menys, lèxic
genèric en comptes d’específic, no obstant,
ens trobem que davant de tasques escolars o
redaccions no fa un ús freqüent de lèxic
genèric. Tenint aquesta informació present,
podem preguntar-nos el següent quant al
rendiment en el llenguatge oral: realment
l’Emma té dificultats per poder accedir a un
llenguatge més específic a nivell d’expressió
oral i que afecti, en conseqüència, a l’escrit?
O bé podríem parlar d’una certa “comoditat”
al parlar? Seria interessant veure si utilitza un
lèxic poc específic per costum, doncs quan se
li demana que concreti què és “allò”
reformula la frase correctament sense
problemes. Fins i tot, es podria estudiar la raó
per la qual a nivell oral comet castellanismes
quan en escrit no en comet cap.

També es va confirmar que l’ús del rellotge i
la comprensió del temps afectaven directament el rendiment escolar. S’ha de tenir
present que aquesta capacitat afecta a l’hora
de poder organitzar i planificar les tasques
doncs ha de fer una prospecció del temps
necessari per a cada activitat i planificar els
estudis. En un inici, l’Emma arribava tard a
classe costant-li agafar novament el fil, a més
a més, sempre feia els deures de nit comportant que elaborés les tasques ràpidament
sense poder atendre als aprenentatges.
Utilitzar el rellotge i instaurar un horari va
permetre que adquirís una rutina d’estudis
que l’ajudaria a seguir les classes i els aprenentatges adequadament. En conseqüència,
tenim que les dues hipòtesis es retroalimenten doncs unes bones capacitats sense unes
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Premiando a la pedagogía:
una estrategia de difusión
Amparo Castelló Quintana
José María Romero Rodríguez1
En este presente artículo se expone el proyecto “El árbol pedagógico” premiado en la
III convocatoria de Think Big (2014), programa de emprendimiento social liderado por la
Fundación Telefónica. Este proyecto pretende
la difusión de la labor pedagógica con la
finalidad de disminuir el desconocimiento
hacia la pedagogía. El reconocimiento es el
primer paso para plantear nuevos yacimientos de empleo acordes a la realidad y no de
carácter utópico, por tanto, delimitando las
competencias profesionales y acotando espacios específicos de actuación se podrán
reivindicar aquellos espacios propios de las
funciones y competencias del profesional de
la pedagogía.
¿CUÁNTAS VECES HAS ESCUCHADO?,
“¿pedagogía es eso de los pies?, ¿pedagogía es estar
con niños?, ¿qué es pedagogía?, ¿pedagogía y
magisterio es lo mismo?”
Como pedagogos y pedagogas debemos ser
conscientes del gran desconocimiento existente hacia nuestra profesión. Esta desinformación surge en primer lugar entre los propios estudiantes de la titulación de pedagogía, éste hecho hizo replantearnos la posibilidad de actuar ante este problema.
Aprovechado la oportunidad que ofrece la
Fundación Telefónica a través de su programa Think Big, decidimos presentarnos a la III
convocatoria publicada en 2014. Think Big es
un programa que “ofrece a los jóvenes de
entre 15 y 26 años la oportunidad de transformar una idea propia que busque un
cambio positivo en la comunidad en un proyecto de éxito” (ThinkBig, 2014). Esta convocatoria es de período anual, el pedagogo/a
en materia de educación y formación es el
que más cabida tiene en este tipo de
iniciativas.
Nuestro proyecto “El árbol pedagógico” fue
premiado en dicha convocatoria, consiste en
la creación de un blog sobre las distintas ramas de la pedagogía. Este blog reunirá toda
la información acerca de las salidas profesionales y los campos de actuación del pedagogo/a, de una manera sencilla y accesible a
toda la población. Siendo de gran ayuda
para el conocimiento de esta profesión que
abarca desde la educación formal hasta el
mundo empresarial.
¿A quiénes ayuda?
A la hora de consultar el blog se podrán beneficiar empresas y organismos, sirviendo
para poder localizar a diferentes profesionales los cuales pueden ayudar a su organiza-

ción (formación, asesoramiento, recursos humanos, orientación, detección de necesidades, diseño de planes de acción, etc.). Y a
estudiantes, facilitándoles la elección en la
salida más apropiada a su vocación (aulas
hospitalarias, penitenciaria, institutos, empresa, asesoramiento educativo, educación especial, educación ambiental, creación de
material didáctico, investigación, formador de
formadores, servicios sociales, mediadores en
salud, familia, drogodependencia, menores
en riesgo de exclusión,...). Favoreciendo la
inmersión al mundo laboral formándose en
algo específico, evitando el dicho “aprendiz
de todo, maestro de nada”.
¿Qué más aporta?
El blog además de contener datos sobre la
titulación de pedagogía también dispondrá
de información sobre cursos de formación
presenciales, en primera instancia en la provincia de Granada y on-line (MOOC). Estos
últimos son útiles para todos los estudiantes
y titulados en pedagogía a nivel nacional.
Esta idea cuenta con expectativas de que en
un futuro puedan añadirse cursos presenciales de todas las comunidades autónomas.
¿Para qué?
La finalidad es recoger todo en un blog con
información actualizada para conseguir que
la población conozca la titulación y que los
estudiantes se formen en la rama de la
pedagogía deseada, sacando cada uno lo
mejor de sí mismos y contribuyendo a
cambiar nuestro entorno como expertos en
educación y asesoramiento.
El blog está estructurado en 4 apartados
principales:
-Información sobre las distintas ramas de la
pedagogía.
-Formación presencial y on-line.
-Experiencias de profesionales de la pedagogía en diversos ámbitos.
-Foro participativo y buzón de sugerencias.
Las experiencias aportan una visión más específica de la labor pedagógica, gracias a su
recopilación los estudiantes, personas interesadas u organismos pueden tener una perspectiva más cercana y real del desempeño
de la figura profesional del pedagogo/a.
Tras una revisión bibliográfica se delimitaron
las ramas de la pedagogía en 5 ámbitos
generales (Castelló y Romero, 2014):
1.Pedagogía hospitalaria:
-Pedagogo hospitalario (aulas hospitalarias).
-Especialista en diseños de planes de acción
en el ámbito de la geriatría.
2.Pedagogía laboral:
-Formador de formadores.
-Recursos humanos.
-Gestor de formación.
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-Coach.
-Técnico de orientación laboral.
3.Pedagogía sociocultural y sociocomunitaria:
-Especialista en recursos didácticos y monitor
en museos, bibliotecas, ludotecas, escuelas
de verano, centros culturales, granja escuela.
-Educador en materias transversales (ambiental, afectivo-sexual…)
-Educación de adultos.
-Educación de personas en riesgo de exclusión (menores, mujeres maltratadas, drogodependientes…).
-Penitenciaría.
-Centros de día.
4.Pedagogía digital:
-Creación de material e-learning.
-Tutor e-learning.
-Creación de material didáctico y multimedia
en editoriales.
5.Pedagogía escolar:
-Orientador/Asesor.
-Inspector de enseñanza.
-Escuela de madres y padres.
-Docencia (universitaria o específica dentro
del equipo de orientación del centro escolar).
-Gabinete pedagógico.
-Investigación.
Todas estas salidas tienen cabida respecto a
las competencias profesionales del pedagogo/a, por tanto, el mejor especialista para
desempeñar estos puestos laborales es el
profesional de la pedagogía. La delimitación
de su ámbito de trabajo es un factor fundamental para evitar el intrusismo profesional y
solapamientos con otras titulaciones.
Con nuestro proyecto queremos aportar un
espacio virtual de información para que todas las personas puedan acceder a ella y
desde esta perspectiva difundir la labor
pedagógica para evitar las diferentes creencias populares asociadas a la pedagogía,
algunas de ellas mencionadas al inicio de
este artículo.
Por último agradecer el apoyo de diferentes
profesionales y la atención recibida por ellos,
que han hecho que este árbol crezca a
lugares que por sí solo no podría.
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Processos de separació de parella
Redefinició versus ruptura
Marta Ponce Mas1
Ja fa un temps que desitjo compartir un
canvi de mirada que percebo en els processos de separació i divorci.
El paradigma sistèmic ha suposat una
“revolució” en la mirada cap a les relacions
interpersonals, i per mi, la seva aportació en
el camp dels processos de parella no ha
estat menys.
Entren al meu despatx en Pau i la Mònica,
han decidit separar-se i algú els ha parlat
del treball d’acompanyament que faig en
aquest tipus de processos. La primera sessió
la dediquem a assentar les bases, des d’on
treballo i que els puc oferir. Els explico com
travessa la meva mirada la Comunicació No
Violenta de Marshall Rosenberg, la sistèmica,... i de la presència i el zen no els en
parlo perquè confio que els arribarà a través
de la meva actitud professional; el setting i
la posta en escena.
Comencem per recollir la seva història: com
es van conèixer, quan temps ha durat la
seva relació, l’arribada dels fills/es, què els
porta a separar-se... Durant el discurs
realitzo a la vista, i conjuntament amb ells,
el genograma; aquest conjunt de cercles i
quadrats que suposen l’expressió gràfica del
que constitueix el sistema. Aquesta activitat
ens permet parlar del sistema, què és i que
passa amb ell en el moment de la separació. Aquí ve la primera notícia sorpresa,
quan en el sistema hi ha fills, sovint poso en
paraules: “Si veníeu amb la fantasia que el
final del vostre procés de separació és el
trencament del sistema, jo a la meva i l’altre
a la seva, “borrón y cuenta nueva”,... això és
IMPOSSIBLE. Amb l’existència dels fills/es els
éssers humans ens unim per tota la vida, el
sistema s’anirà adaptant a les circumstàncies vitals, però mai desapareixerà”. Aquest
és el primer canvi mental que les parts han
d’encaixar...
Partint d’aquesta nova realitat el canvi de
treball és evident: l’objectiu del procés de
mediació NO és establir les condicions de la
ruptura, sinó que és redefinir el termes de la
relació, a la llum de les noves circumstàncies.

Aquesta relació marcada fins aleshores per
dos tipus de vincles: de parella i la relació
parental... es regirà en el futur per la centralitat de la relació parental; aquest és el vincle que els mantindrà units... i això té els
seus matisos.
Arribat a aquest punt el Pau i la Mònica
comencen a prendre consciència de la
dimensió del treball que els estic plantejant:
per una banda caldrà posar l’atenció als
termes funcionals de la separació, i per altra
banda i a través d’aquests articularem un
treball més profund de redefinició de la
relació.

pendent de l’estat dels seus pares per tal de
compensar, inconscientment, el que ell detecti com a mancances. Això els involucra
en tasques que “no li toquen” minvant
l’energia que poden posar en el seu propi
desenvolupament. Segons això, cuidar-nos
com a pares és el millor regal que podem
fer als nostres fills, ja que alliberem la seva
energia per tal que la posin en la seva vida,
en el seu creixement, en allò que els cal...
-Per últim, per a un fill/a pren una gran
importància la mirada mútua que tenen els
pares entre sí. Una mirada positiva del pare
cap a la mare i a la inversa, és absolutament
positiu per al fill/a. Un nen/a té en ell una
part del pare i una part de la mare. Si es
dóna el cas que la mare o el pare tenen una
mirada negativa cap a l’altre, la tenen sense
adonar-se’n sobre la part del fill que prové
de l’altre. D’aquesta manera quan el nen
capta les crítiques, els recels, i per una
qüestió de fidelitats, comença a “amagar” la
part que correspongui davant els pares. Així,
davant la mare no mostrarà aquelles coses
“que venen del pare” i davant el pare no
mostrarà allò que ell creu que li ve de la
mare. El resultat, sovint, és un nen bloquejat
per impossibilitat de mostrar-se complet,
atrapat en les fidelitats; i amb un patiment
pel sentiment de traïció.
I així acabem la primera sessió i iniciem un
camí d’acompanyament que té per objecte
ajudar als pares a la redefinició de la
relació, tenint presents les lleis del sistema;
en benefici propi i sobretot, dels elements
més fràgils d’aquest: els fills.

Per acabar la primera sessió els comparteixo els 3 elements importants a no perdre
de vista, en relació als seus fills i la seva
salut emocional, i el procés de separació:
-El primer element fonamental per al creixement saludable d’un nen és una mirada
positiva dels seus pares. Això, després
de la conversa mantinguda, normalment,
no me’n queda cap dubte que hi és de
partida.
-En segon lloc, per a un fill/a és important
que els seus pares tinguin cura de sí
mateixos; procurin per la seva felicitat
individual. Un fill/a està, per definició,

Els acomiado demanant-los que a la propera sessió duguin una foto dels seus fills,
perquè tot i no formar part del procés els
volem tenir en tot moment presents; i els
convido a “digerir”, allò escoltat, allò sentit...
a deixar-se travessar pel procés.
Aquest acompanyament és un “regal”, també per a mi, que aprenc a cada sessió, a
cada tram...
Vull donar les gràcies als Paus i les
Mòniques per la confiança.

1-Pedagoga col·legiada. Mediadora i consultora sistèmica.
Fundadora i directora D’acord. Assessorament i gestió del conflicte
www.mediacionsistemica.cat

ESPAI D'OPINIÓ SOBRE TEMES D'ACTUALITAT DE TEMES PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS
OBERT A LA PARTICIPACIÓ DE TITULATS I ESTUDIANTS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA
CONSULTEU ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A: www.pedagogs.cat/reg.asp?id=935&i=ca
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Un comerç amb visió de futur:
Reflexions i intervencions
pedagògiques per la dinamització i
millora del comerç de proximitat1
Menció Especial del VII Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company
Thaïs Gallego i Quesada2
Els canvis de paradigmes actuals que emmarquen el nou escenari de la nostra societat i per tant de les relacions culturals, professionals, econòmiques..., que s’estableixen
en aquest nou sistema centrat en el canvi on
les formes i valors socials que imperaven fa
uns anys, infal·libles durant molt de temps, i
que havien trigat en formar-se, ara s’estan
modificant per donar lloc a un nou escenari
social on la responsabilitat de les accions
recau en els individus3.
En aquest escenari en el qual vivint uns
temps líquids on la fase sòlida ha acabat i
hem entrat en una època líquida4, un temps
d’incertesa, és on centro la meva acció pedagògica, concretament en l’àmbit del comerç
de proximitat, emmarcat en una societat globalitzada on els problemes tenen un tractament també global i sense solucions locals.
La meva activitat professional té l’objectiu
d’oferir una visió renovada del sistema comercial que s’articula en una població de
22.000 habitants on el comerç ha existit
sempre però de forma sectoritzada i parcial.
Un dels trets característics del comerç de
Vila-seca es la seva dispersió territorial. No
existeix un nucli comercial centralitzat que
afavoreixi una dinàmica de compra fluida. L’
oferta és amplia, variada i especialitzada però
el comprador ha d’anar d’un punt a l’ altre
del municipi per adquirir tots els productes
que necessita, però sí que és un municipi
amb tots els serveis necessaris per no haver
de desplaçar-se per tant hem de millorar la
responsabilitat del comerciant per cuidar la
seva marca d’identitat dintre del municipi i
augmentar les relacions cooperatives entre
tots els comerços del municipi mitjançant fires, diades i activitats vàries on el desenvolupament del comerç local i de proximitat sigui
l’objectiu de tots/es.
Les variables plantejades fins al moment i la
suma de diverses variables que aniré parlant al llarg de l’assaig, fan que la responsabilitat de la venda recaigui únicament en el
petit comerciant que dia a dia treballa
darrere del seu taulell per oferir un bon
servei a la població, no hi ha una responsabilitat compartida per executar línies
d’actuació i accions conjuntes de tot el teixit
empresarial per potenciar el comerç local i
de qualitat5.

El sector comercial està experimentant canvis
continus tant en la seva estructura com en la
seva composició, això exigeix als comerciants
un esforç constant d’adaptació a aquesta
societat en plena transformació on aquests
canvis són més evidents en les poblacions
petites on s’articula prioritàriament un comerç tradicional. La pràctica comercial ens
obliga a revisar els papers que desenvolupen
tots els agents implicats en la pràctica del comerç així com els canals pels quals es mou,
s’articula i flueix la informació comercial.
Des de la meva intervenció professional el
que es pretén és generar una acció pel canvi,
on l’objectiu prioritari és adaptar el comerç a
la nova situació social i cultural actual i oferir
una visió de mercat realista i propera a la
cooperació i al cooperativisme.
El treball se centra en l’assessorament al petit
comerç i en el disseny, desenvolupament i
avaluació d’un pla formatiu per la innovació
del sector amb l’objectiu principal de generar
canvis i modificar estructures de pensament i
acció per poder establir unes línies d’actuació
conjuntes de tots els comerciants del municipi, i així millorar la xarxa comercial i la qualitat del servei que s’ofereix.
Les accions de dinamització comercial s’articulen bàsicament en 3 eixos:

2.-Millorar les eines i recursos que l’associació
de comerciants de Vila-seca ofereix als comerços i empreses del municipi,
3.-Incrementar l’impacte comercial de qualitat
a la vida ciutadana a través de les fires i les
diferents campanyes publicitàries.
Per poder entendre com executar aquest
projecte hem de visualitzar i entendre el comerç no només una activitat econòmica, sinó
un espai de convivència, un eix vertebrador
de les relacions socials, un agent dinamitzador de la vida social i del desenvolupament
local i urbà.
En aquest context des de l’associació de
comerciats i empresaris de Vila-seca hi ha un
interès per donar suport a aquestes propostes de millora i dinamització i executar un pla
d’actuació que fomenti les interrelacions de
tots els comerços del municipi i que millori
les vies de comunicació per poder estabilitzar
la situació comercial actual i posteriorment
incrementar la seva activitat.
L’associació de comerciants i empresaris de
Vila-seca s’ha de transformar en el canal per
transmetre les inquietuds dels comerciants i
empresaris i la via per oferir solucions
eficients a la seva situació actual i ha de ser
l’eina principal per desenvolupar aquesta
xarxa cooperativa de què estem parlant. Per
altra banda, també ha de ser l’eix vertebrador
dels diferents agents implicats, tant dels professionals de cada sector, com les institucions
municipals i la població en general; ha de
canalitzar les inquietuds i transformar-les en
aportacions i suggeriments pel canvi positiu.
El desenvolupament sistèmic i ordenat
d’aquest plantejament proporcionarà l’optimització dels objectius marcats i la millora de
la xarxa comercial del municipi.
Establir unes línies d’actuació educativa per
resoldre els problemes i per integrar un
pensament col·lectiu de forma que puguem
transformar la realitat actual és una feina
minuciosa i prolongada en el temps però els
resultats poden ser molt beneficiosos a
escala col·lectiva i social pels comerciants i
empresaris del municipi. Les bases que
sustenten el meu plantejament és crear una
pedagogia per la transformació6 constituït el
marc teòric i pràctic per millorar i contribuir
al canvi social estructural i el pensament
comunitari.

1.-Anàlisis del territori i pla d’actuació en dues
direccions,
-de forma global i cooperativa; per millorar el
sentit corporativista i poder desenvolupar
una xarxa comercial consolidada,
-actuacions d’assessorament tècnic individualitzat
en cada punt de venta per reforçar el
sentiment de pertinença i millorar
estratègicament els resultats comercials
mitjançant accions formatives orientades a
millorar la gestió del negoci, i l’atenció al
client.
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Educar pel canvi significa en aquest context
comercial revisar els elements que estan
interrelacionats en el procés, determinar la
realitat actual i interactuar de forma integrada, és a dir, poder aplicar estratègies per
establir un compromís comú en diferents
graus d’intensitat en funció de cada participant del procés, les seves necessitats i la
realitat concreta del seu comerç.
D’alguna manera gestionar el canvi en
l’estructura comercial és articular una visió i
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gestionar una dinàmica a partir de la configuració del territori i el seu propi comerç.
Suposa la creació de xarxes relacionals i
connexions que facilitin la comunicació i
disminueixin les resistències al canvi i permeti fer transformacions pràctiques amb un
compromís real que generi consciència crítica
davant dels canvis, d’aquesta forma la
metodologia aplicada tindrà sentit i determinarà el context de canvi i millora comercial. Citant a Freire “Si l’home transforma el món,
sofrirà els efectes de la seva pròpia transformació”.
Per tant si millorem les nostres estratègies
comercials i aprenem a millorar, aconseguirem transformar i millorar el comerç local.

És fonamental en aquest procés preveure
mecanisme d’ajuda i equilibri per fer front a
les resistències i pors individuals. L’equilibri
l’aconseguirem afrontant el procés de canvi
des d’ un procés de confiança, establint una
sèrie de pautes i normes fonamentals d’actuació i de decisió que ens ajudaran a generar aquest clima de confiança i connexió
emocional.
Des de la meva perspectiva professional
considero principal les següents:
-Interrelacionar la teoria amb la pràctica:
definir concretament els aspectes a treballar
com podrien ser la comunicació i l’atenció al
client i centrar-me en la pràctica de l’exercici
professional que desenvolupa cada comerciant en el seu establiment de forma personalitzada.
-Relacionar la situació actual amb les
característiques pròpies del municipi, analitzant i sistematitzant la comprensió de la
realitat.
-Tenir present la teoria de sistemes; tots els
elements estan relacionats i tots els aspectes
són determinants en una implementació
adequada.
-Unir els aspectes individuals per transformar-los en interessos cooperatius.
-Resoldre els problemes i dificultats del comerç actual per la resistència al canvi7.
En aquests moments, hem de polaritzar les
tendències actuals del comerç amb les
característiques pròpies del municipi. S’ha de
donar major importància a l’acte en si del
consum oferint una bona atenció al client,
amb tota la informació necessària, oferir
alternatives i solucions..., per proporcionar
una satisfacció de les necessitats del
consumidor. Aquest format pretén oferir un
espai de confiança i coresponsabilitat i
aprofitar aquesta confiança per vendre el
producte local com el més idoni per poder
oferir un comerç de proximitat.
Per aconseguir els objectius ens hem de
centrar en tres aspectes bàsics:
-La formació per crear al visió del canvi, fer-la
compartida i garantir la seva millora
contínua8,
-La formació per donar major professionalització en l’atenció al client i aconseguir

un augment de l’ eficàcia i la competitivitat
del comerç,
-I la formació per ajudar a la reestructuració i
adaptació dels comerços a les actuals
demandes del mercat.
Des d’ una altra perspectiva més empresarial
l’associació de comerciants ha d’ajudar als
comerços per formar-se i adaptar-se a les
demandes de les noves tecnologies de la
informació i el màrqueting com un element
important i imprescindible per vendre la
marca personal i pròpia de cada establiment.

És important el reconeixement de la tasca
comercial al detall i aconseguir un
enfortiment empresarial a través del moviment associatiu com estructura aglutinadora
i cooperativa que ofereix un distintiu d’identitat.

S’han de proposar solucions factibles per a
tots els comerços i que es puguin aplicar de
forma progressiva per afavorir un model
comercial equilibrat respectant les particularitats del municipi i del seu comerç. Per
aconseguir-ho s’ha de facilitar la convivència
de les diferents tipologies comercials, els
diversos formats i serveis. Una oferta variada
que pugui garantir el comerç de proximitat i
amb un bon servei.
S’han de:
-Unificar criteris comercials
-Potenciar més la presència del comerç en
actes participatius
-Incrementar la marca comercial com a identitat pròpia en el municipi
Com a activitat per desenvolupar part
d’aquest projecte estem endinsats en
l’elaboració d’una guia comercial que serveixi
com a eina de comunicació entre els comerciants i el consumidor. Aquesta guia no
només pretén donar informació sobre comerç sinó també sobre, oci, esports, activitats,
festes, etc. Un directori complet amb informació per a tot tipus de participants amb
l’objectiu d’incentivar als ciutadans a
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participar de les activitats proposades i
paral·lelament despertar el seu interès
comercial.
La guia ha de ser una eina dinàmica i
canviant que ofereixi informació actualitzada
de l’oferta comercial i de serveis, destacant
els aspectes diferencials i atractius pel consumidor. Ha de difondre l’activitat comercial i la
seva qualitat en el servei. Des d’una metodologia orientada a l’acció i amb un ventall
d’opcions per al consumidor (rutes comercials, productes, activitats comercials i fires...).

Per finalitzar les meves aportacions del que
representa el meu nou projecte professional
penso que és necessari un canvi de valors
socials, relacionats tant amb els consumidors
com amb els comerciants, per aquest motiu
centro el meu treball en la reordenació de
l’estructura comercial, la formació per buscar
l’eficiència i la revaluació del mercat oferint
un servei de qualitat amb l’adaptació
tecnològica necessària, el màrqueting ajustat
i concret a les demandes del nostre territori i
de les necessitats de cada comerç i amb una
motivació positiva per avançar i consolidarse.
La formació ahir, avui i sempre ha de
representar el camí pel desenvolupament de
la persona, l’eina per obrir el nostre intel·lecte
al món, pel fet que es dóna en tots els
àmbits de l’ésser humà i que ha de mantenir
la mateixa importància en tots els contextos,
sigui educació formal, no formal o informal.
La meva perspectiva integral i cooperativa
pretén treballar totes les dimensions d’un
sistema perquè flueixi, mantenint la tradició i
readapta-la al nou món empresarial, venent
els mateixos productes amb un servei de
qualitat, ampliant el negoci mantenint sempre el tret personal i propi d’un comerç amb
trajectòria, beneficiant-nos tots comerços,
empresaris/as i compradors d’una xarxa comercial consolidada, unida i de proximitat.
Espero que la implementació d’aquest projecte aporti al municipi de Vila-seca un comerç de qualitat amb una xarxa comercial
estructurada, consolidada i cooperativa que
generi un impacte social en els compradors i
per tal que valorin el comerç de proximitat
amb una bona atenció i servei al client.
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en l’àmbit professional”
2-Pedagoga, col·legiada.
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RECURSOS Y SUPORT A LA EMPRENEDORIA
EL Col·legi de Pedagogs, per mitjà de la Vocalia d'Empresa, posa a disposició serveis i avantatges, amb l’objectiu
de promocionar i donar a conèixer les iniciatives emprenedores dels col·legiats i col·legiades.
•ANUNCIS WEB
•ASSESSORAMENT JURÍDIC, FISCAL I LABORAL
•AULA DE PEDAGOGIA – PRESENTACIÓ DE PROPOSTES FORMATIVES
•CORREU CORPORATIU
•DIPLOMA COL·LEGIACIÓ PEL GABINET/DESPATX
•DIRECTORI DE PROFESSIONALS
•ESPAIS ENTREVISTES, REUNIONS I FORMACIÓ
•RECEPCIÓ CORRESPONDÈNCIA
•COPEC COM A ADREÇA PROFESSIONAL
•LOGO COPEC A LA WEB PROFESSIONAL
•PROMOCIÓ PROFESSIONAL.
•PUBLICACIONS - DIFUSIÓ
•PARLEM DE PEDAGOGIA - PUBLICACIÓ ARTICLES
•PÒLISSA COL·LECTIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL
•WEB I BLOGS – DIFUSIÓ EN LA WEB DEL COPEC
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Reflexions Pedagògiques
sobre el Joc i la Joguina1
Anna Ferré i Caraballo2
Per uns moments, imagina un joguet de la
teva infància; aquell joguet que apreciaves
més, amb el que acostumaves a jugar més
estona o amb el que hi somiaves. Ara pregunta’t: “Com era?”, “Per què et feia sentir
feliç?”, “El podies compartir?”...
Aquestes són algunes de les preguntes que
ara, en el present, també ens podem fer
quan decidim regalar un joc o una joguina
a un infant i volem escollir el millor, des
d’un punt de vista pedagògic. Pensant en el
nostre fill i coneixent els seus gustos,
hauríem de descobrir amb quins tipus de
joguines gaudeix més del joc.
En algunes ocasions, ens adonarem que
prefereix jocs on s’imagina situacions de la
vida real i en d’altres, trobar-se amb la
fantasia. Caldria reflexionar sobre quins
valors ens interessa que el joc o la joguina
transmetin a l’infant i que, sobretot, sigui
apropiat per la seva edat, és a dir, que
pugui entendre aquell joc. A més, seria
convenient que dediquéssim temps a parlar
amb ell i a guiar-lo quan demana una
joguina perquè l’ha vist als mitjans de
comunicació.

Davant la varietat de joguines que s’acostuma a tenir, caldria escollir quelcom que
sigui suggeridor i que les complementi. El
preu no hauria de condicionar el joc. Un
infant que juga a cotxes a sobre d’una moqueta de carreteres i vol ampliar-la, perquè
la moqueta se li ha fet petita, tindríem
l’opció de comprar-li una altra de més gran,
rendint-nos al simple consumisme, o bé
ajudar-lo a complementar aquell joc buscant diverses alternatives. D’aquesta manera, estem afavorint a que sigui creatiu i
emprenedor.
Resulta però, que el més apreciat i valorat
de tot és el nostre temps. Les estones i els
moments que dediquem a jugar amb els
nostres fills són claus perquè visqui el joc
amb intensitat. Quan s’acosta i ens demana
si volem prendre una tassa de cafè formant
part del seu joc, nosaltres podem dir que
estem molt enfeinats i que no tenim temps,
o bé podem entrar-hi i dir-li que també hi
volem una mica de llet. Per tant, compartir
aquestes estones de joc són essencials per
treballar aquest vincle entre pares i fills i
ajudar-los a comprendre allò que estan
vivint. Pensant en aquest temps que
compartim amb ells també és bo que no
perdem les nostres tradicions i que les
transmetem als nostres fills a través del joc.

Com a pares, caldria reflexionar al voltant
de les propietats de la joguina. Aquella que
es pugui experimentar i manipular permetrà
desenvolupar una forta personalitat. Un joc
on tot està fet no donarà massa oportunitats d’imaginar i crear, en canvi, un joc on hi
ha poques coses afavorirà la imaginació i
creativitat en tot el seu procés, des de la
preparació fins a la recollida.
També ens hauríem de plantejar si aquesta
joguina està feta amb un material adequat
per l’infant pel que fa a les formes, els
colors o les textures, i que després de jugarhi pugui obtenir-ne un resultat suggeridor
on ell s’hi senti orgullós. Un conjunt de fustes a simple vista no semblen massa suggeridores, però després d’haver estat manipulades l’infant en pot obtenir un resultat
que el faci sentir satisfet.
El joc o la joguina poden ajudar a potenciar
diverses habilitats a través de tot allò que
anem descobrint. Sense deixar de banda les
habilitats cognitives i motrius, cal vetllar perquè l’infant sàpiga relacionar-se amb les
persones que juguen amb ell i al mateix
temps, aprengui a perdre i a guanyar,
acceptant-ho i respectant-ho.
És important que deixem espais pel joc i
que gaudim d’aquests moments, no vulguem saltar-nos etapes de la maduració de
l’infant, perquè tot té el seu temps. I juguem, juguem amb els nostres fills, dediquem-los temps, perquè jugant amb ells
ens ajudarà a descobrir com són ells
realment i com som nosaltres mateixos i així
aprendre aspectes molt importants de la
vida.

1-Ponència d’Anna Ferré en la Taula Rodona “Reflexions pedagògiques sobre el joc i la joguina”, organitzada pel Museu de Joguet de Catalunya, la Regidoria d’Educació i Cultura
de l’Ajuntament de Figueres i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, portada a terme el 13 de desembre de 2014 a Figueres.
2-Pedagoga col·legiada i mestre. Coordinadora del Grup de Treball de Joc i Joguina del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

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

•Estudis
•Assessorament pedagògic
•Anàlisi i avaluació de materials
•Creació de continguts pedagògics
•Informes pedagògics
•Disseny i implementació de programes pedagògics
•Altres Serveis pedagògics
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Taller de Análisis de la
Práctica Asistencial
Rosalina Sicart Pons1
En la formación sanitaria se lleva a cabo la
transmisión de conocimientos fundamentados en la objetividad, fruto de un importante y largo esfuerzo para conocer, diagnosticar y tratar las enfermedades. Sin embargo,
dicho esfuerzo no se corresponde con el
conocer y tratar a las personas que las
padecen. Es como si las enfermedades
debutaran y evolucionaran en cuerpos sin
sujeto que siente y padece. Sin embargo, las
personas, como pacientes esperan recibir un
trato personalizado, es decir, que se les
tenga en cuenta en lugar de quedar
reducidos a la deshumanizadora cosificación.
El trato que recibe un paciente, forma parte
intrínseca del tratamiento de la enfermedad
que padece pues la deshumanización va en
contra de la cura, del cuidado y del respeto
a su dignidad. Por ello es necesario incluir
en la formación sanitaria los conocimientos
propios de tal modalidad de relación que
abre un campo específico del saber.
La relación entre el profesional sanitario y el
paciente se denomina relación asistencial o
clínica. Dicha relación se efectúa mediante
el lenguaje, incluidos los gestos, en vivo y
en directo. Las palabras producen efectos
porque conmueven, tranquilizan, irritan, etc.
con la palabra cada paciente deposita en el
profesional sanitario su malestar y expectativas. Espera ser tenido en cuenta como
persona y recibir una ayuda vital como
figura del cuidado.
El trabajo que realizo como pedagoga es el
análisis, reflexión y elaboración desde la
práctica de la relación asistencial en aquellas situaciones que a cada profesional le
preocupan.
La comunicación que viene a continuación
fue presentada en la III Jornada de la Red
Psicoanálisis y Medicina en Madrid el 5 de
diciembre de 2014. El texto que aquí se
publica es tal y como fue transmitido en
dicho evento.
Les voy a presentar una experiencia de
trabajo con acupuntores que desarrollo en
el Taller de Análisis de la Práctica Asistencial, del cual pertenece a la Formación
Continuada del Máster de Valoración Energética y Acupuntura de la Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu (Universitat de Barcelona)
El alumnado del Máster –profesionales de
enfermería, fisioterapia y medicina- estudian la Acupuntura como otro modo de

abordar la patología del paciente que
normalmente se trata con fármacos. Si bien
la acupuntura se prescribe y administra
como un medicamento no se cierra aquí su
uso. El acupuntor que ejerce teniendo en
cuenta el diagnóstico de todos los sistemas
energéticos, se encuentra con los modos en
que el paciente actúa ante la vida y ante la
enfermedad y, semanalmente los registra y
le acompaña en su devenir también con la
palabra.
Las vicisitudes de esos encuentros y
desencuentros, las aportan al Taller de
Análisis de la Práctica Asistencial en forma
de inquietud, malestar, dificultad, duda,
miedo, etc. con el fin de introducir y
sostener al sujeto en la relación clínica,
extraer las enseñanzas que emergen de su
práctica y elaborar formas de intervenir
según el estilo de cada profesional en la
singularidad de cada caso.

En el caso que plantea María, la palabra
está desregulada porque no respeta el
tiempo de silencio ni el de cancelación de la
sesión. La profesional ha consentido ser
capturada por la verborrea sin límite de la
paciente. Cuando María interpreta esa
verborrea como un síntoma, entonces,
accede a separase, introducir su ausencia en
el tiempo de silencio y terminar la sesión a
su hora.
En este caso, regular su presencia, ha
permitido a la acupuntora tomar las riendas
del tratamiento al no propiciar el goce de la
paciente.
Caso 2. “Estoy en sus manos”
La paciente, mientras sale de la consulta
dice “ahora, estoy en sus manos”. Ese decir
provoca miedo a Pilar, la acupuntora, que
rehúsa para sus adentros tomar esa
responsabilidad. Cuando plantea el tema en
el Taller, además, cuestiona la actitud pasiva
de la paciente.
Le invito a investigar cuál es la responsabilidad que rehúsa. Para Pilar, “no es un
honor” que la paciente deposite en ella
toda la responsabilidad del tratamiento. Ella
no está dispuesta a hacerse cargo de “toda”
la responsabilidad sino, sólo, de aquella que
le corresponde.
Los participantes del Taller, discuten sobre
cuáles son las responsabilidades del
acupuntor y las del paciente. Exponen hallarse con dificultades con algunos pacientes que piden ayuda para adelgazar y no
llevan a cabo la dieta, los ejercicios u otras
prescripciones acordadas. Igualmente, cuando un paciente no conserva la mejoría por
falta de cuidado.

A continuación les presento cuatro casos
que muestran los efectos de la palabra en
el análisis de la práctica asistencial que llevo
a cabo en dicho taller.

En el debate plantean las siguientes
preguntas: ¿Qué hacer con las contradicciones que un paciente presenta? ¿Cómo seguir cobrando si el paciente no colabora en
su cuidado? Por mi parte me pregunto
cómo puedo hacer para abrir un dialogo
entre el síntoma y el sujeto en cada caso

Caso I. “Como en la peluquería”
María relata el caso de una paciente mayor
que no para de hablar. Según ella, habla
como si estuviera en la peluquería. No
escucharla, le parece “de mala educación, le
da pena porque es una señora mayor”. Al
mismo tiempo, teme perderla pues es una
de sus primeros pacientes de acupuntura.

Respecto a la paciente de Pilar, le aclara
que la paciente se dirige a Pilar como figura
de cuidado de la cual espera recibir una
ayuda vital. Con esa aclaración entiende que
la demanda de la paciente se dirige a la
función de cuidado que ella encarna,
entonces, ve que efectivamente la demanda
corresponde a su responsabilidad.

En el desarrollo del caso descubro que
María permanece al lado de la paciente
durante toda la sesión incluso, excediéndose en el tiempo, si no tiene a otro paciente a continuación. El tratamiento de acupuntura está estructurado en sesiones consecutivas. Cada sesión se divide en tres tiempos,
un tiempo de palabra, un tiempo de silencio
y relajación, en el cual el acupuntor se
ausenta permaneciendo solo el paciente y,
otro tiempo de palabra: se comenta
brevemente la sesión mientras el acupuntor
retira las agujas y la finaliza.

Caso 3. “Sacársela de encima”
Debido al fuerte contenido emocional que
presenta la paciente en relación a su
malestar personal, Pepa, la acupuntora se
siente mal después de cada sesión. Sólo
piensa en derivarla a un psicólogo para no
atenderla más.
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Interrogada sobre el porqué plantea este
caso en el Taller dice “por querer sacársela
de encima”. Le propongo que en lugar de
“sacársela de encima” puede sostener el
tratamiento de acupuntura hasta que

`li√ibdf ab mba^dldp ab `^q^irkv^
encuentre el momento de derivarla, es
decir, abrir el campo de la derivación como
una nueva línea de trabajo. De ese modo,
en lugar de escuchar pasivamente a la
paciente, podrá intervenir para poner de
manifiesto la conveniencia de la derivación,
ayudándola a tomar alguna decisión.
El hecho de mostrar a Pepa abrir el campo
de la derivación le permite retomar el
tratamiento hacía un nuevo destino.
Caso 4. “Esa noche no pudo dormir”
En contra de lo que suele ocurrir, el médico
solicita a la enfermera del equipo –que a su
vez es acupuntora- que le acompañe a
realizar una visita a domicilio. Es una
paciente que requiere ser escuchada pero al
escucharla angustia mucho, tanto que esa
noche, ni el médico ni la enfermera
pudieron dormir.
Mercè presenta el caso porque nota que la
paciente se le acerca. Tiene la convicción de

que debería tratarla con acupuntura pero
no sabe cómo proponérselo. Seguidamente
plateo a los participantes ¿Para qué ofrecerle a esa paciente la acupuntura? ¿Con que
fin?
En el debate se estima que no es el
momento. Entonces Mercè se da cuenta de
que quizás está anteponiendo su interés por
las ganas que tiene de ejercer como
acupuntora. En efecto, en que es más
prudente no hacerse cargo del cuidado de
esta paciente. No obstante, puede seguir
acompañando
al
médico
en
su
responsabilidad.
Síntesis
Como síntesis del trabajo presentado, este
último caso plantea el reto a Mercè de no
tomar la responsabilidad del caso y seguir
apoyando al médico en la suya. En el
primero, Como en la peluquería, María
acepta regular el uso de la palabra durante
la sesión cuando toma distancia de la

verborrea de la paciente. En el segundo
caso, Estoy en sus manos, Pilar entiende
que la ayuda vital que la paciente espera de
ella se dirige a su función de cuidado de la
cual debe responder. Y, en el tercer caso,
Sacársela de encima, Pepa puede continuar
tratando a la paciente cuando ve abrirse la
derivación como un nuevo campo de
trabajo para acompañar a la paciente en el
proceso de decisión.
De ese modo, el Taller se ofrece como un
lugar donde analizar lo que se produce en
el devenir de la práctica asistencial como
figura del cuidado, en la cual el paciente
deposita sus quejas, sus expectativas, sus
miedos, etc. y el profesional sanitario debe
saber proceder. Análisis que permite tomar
conciencia de lo que despierta cada
paciente a cada profesional y, a la vez, darse
el tiempo que requiere elaborar cada
intervención y aprender de cada caso.

1-Pedagoga colegiada. Profesora del Máster Valoración Energética y Acupuntura EUI. Universitat de Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de Pedagogía Social del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya.

LLOGUER D’ESPAIS
Espais equipats a la seu de Barcelona per a
professionals i/o entitats interessades
Condicions i serveis exclusius i avantatjosos per a col·legiats/des:
•Recepció de correspondència al COPEC.
•Adreça del COPEC a les targetes professionals.
•Preu 6€ hora (+IVA) (*)

Per formació
capacitat 25/30 persones

Per entrevistes
capacitat 4/6 persones

Per reunions
capacitat 10/12 persones

(*) Els col·legiats/des que estiguin habilitats/ades com a mediadors i mediadores,
podran fer ús de l’espai sense cost per les Mediacions delegades pel Departament de Justícia.

Més informació a:
www.pedagogs.cat i a: espais@pedagogs.cat
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Decàleg de Bons Usos
de les TIC
Joaquín Gairín Sallán1
Anna Díaz-Vicario2
Cristina Mercader Juan3
L’any 2014, l’Equip de Desenvolupament
Organitzacional (http://edo.uab.cat/) de la
Universitat Autònoma de Barcelona va
concloure la recerca “Usos y abusos de les
TIC en adolescents espanyols”4. El producte
resultant va ser una guia en forma de
decàleg dirigida a centres educatius, joves i
famílies, fruit de l’estudi de camp desenvolupat en el qual es van aplicar 908 qüestionaris
a joves d’entre 11 i 17 anys (382 dels quals
eren catalans), així com entrevistes i grups de
discussió amb joves i educadors de les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Catalunya i
Madrid.
En el present article, presentem alguns
resultats de l’estudi a nivell de Catalunya, així
com el decàleg per al bon ús de les TIC, com
a elements per a l’anàlisi, la reflexió i
l’actuació. Es pot consultar un resum dels
resultats a nivell estatal a l’article “Estudio
sobre los usos y abusos de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en
adolescentes” (Gairín et al., 2014).
L’ús de les TIC per part dels adolescents
Les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC, a partir d’ara) s’han convertit en un aspecte present en tots els
àmbits de la vida quotidiana, a l’haver esdevingut potents eines d’informació, comunicació i entreteniment (Castaño, 2009; Castellana et al., 2007). Dia a dia s’estén l’ús de
l’ordinador, el mòbil i la tauleta entre tota la
població, però, especialment entre els més
joves.
Durant el curs 2012/2013, el 93.22% dels
joves catalans d’entre 11 i 17 anys tenien
accés a un ordinador, el 87.1% a un mòbil, el
51.2% a una videoconsola i el 32.4% a una
tauleta, percentatges superiors als de la mitja
de les Comunitats Autònomes d’Andalusia i
Madrid, en les que també es va dur a terme
l’estudi. Segurament, si repetíssim la pregunta avui dia, els percentatges serien superiors,
donades les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística [INE], que mostren una
evolució a l’alça del nombre de menors
d’entre 10 i 15 anys usuaris de TIC (INE,
2014).
Els joves utilitzen les TIC majoritàriament a la
llar familiar (52.14%), seguit del carrer
(16.83%) i l’institut (14%). Menor és l’ús de les
TIC a casa dels amics (11.28%) i en d’altres
espais com cibercafès, biblioteques, esplais o
altres (5.7%). Els espais d’ús són diversificats,
igual que ho és l’ús que en fan.
Com pot resultar previsible, el mòbil i
l’ordinador són els dispositius més utilitzats

pels adolescents, tant entre setmana (el 52%
i el 38.6% els empra almenys 3 hores, respectivament) com durant els caps de setmana
(el 63.3% i el 46.3% els utilitza almenys 3
hores, respectivament). Les hores d’utilització
dels dispositius són superiors durant el cap
de setmana, ja que el joves disposen de més
hores per a realitzar activitats lúdiques. Hi ha
joves que afirmen que amb l’ús de les TIC
han reduït, en alguna ocasió, el temps
dedicat a realitzar sortides culturals (cinema,
teatre, concerts, etc.) (64.4%) i d’altres activitats (esports, lectura, música, etc.) (48.2%),
augmentant el temps que passen sols
utilitzant algun dels dispositius (72.7%).
Per una altra banda, també afirmen que en
algun moment han fet un mal ús de les TIC,
quant les empren per a molestar companys
de classe (27.3%), ofendre a d’altres persones
amb comentaris i/o imatges (10.2%), apropiar-se d’informació personal d’altres persones (17.9%), o suplantar la identitat d’altres
(15.3%). Tot i que els percentatges no són
gaire elevats, segueix essent preocupant que

se segueixin produint aquest tipus de conductes, més si es té en compte que els joves
identifiquen amb facilitat les males praxis de
terceres persones i resten importància a les
males accions que ells han pogut realitzar en
algun moment, tal com es va evidenciar en
els grups focals realitzats.
El paper dels agents educatius
Donat que els joves utilitzen els dispositius
tant en l’entorn escolar, per a realitzar les
tasques acadèmiques, com en l’àmbit no
escolar (a nivell personal, familiar i sòciorelacional), és important que els diversos
agents educatius presents en aquests
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entorns es coresponsabilitzin en la tasca de
conscienciar els joves sobre els possibles
riscos de les TIC i les seves conseqüències.
És necessari informar, formar i entrenar els
joves en l’autoregulació de l’ús de les TIC,
amb la finalitat de què adquireixin referents
sobre usos adequats. Més que prohibir el seu
ús, cal apostar per un discurs preventiuformatiu de responsabilitat compartida entre
educadors, famílies i joves.
Els joves necessiten de l’adult, tant per a
obtenir el coneixement tècnic necessari per
al bon ús de les eines, com per a adquirir,
sobre tot, actituds crítiques i responsables
d’ús de les TIC. Educadors i famílies han de
fomentar l’ús segur, crític i responsable de les
TIC, contribuint a disminuir la presència de
factors que els fan més vulnerables enfront
de les situacions de risc i anticipant-se a
l’aparició de possibles problemes; han de ser
referents que els guiïn i els acompanyin.
El decàleg d’usos i abusos
El decàleg que presentem a continuació
sorgeix fruit dels resultats de la recerca
desenvolupada. En un primer moment,
l’equip de recerca va destacar i definir en un
únic terme els 10 principals resultats de la
recerca, que constitueixen l’eix vertebrador
de la guia i del decàleg de temes principals.
Per a cada tema, s’ofereixen orientacions i
pautes d’actuació específiques per a educa-

dors, joves i famílies, a més d’algunes dades i
informacions que evidencien, justifiquen i
il·lustren la importància dels aspectes que
s’aborden. La imatge 1 és un exemple de
temàtica tractada.
El decàleg complet en format de guia por
descarregar-se a través del següent enllaç
http://accelera.uab.cat/documents_edo/pdf/de
calogo_usosabusos.pdf. A continuació només
presentem els 10 principis acompanyats
d’una breu descripció, que emmarca la
importància del tema, i un exemple de
recomanació o pauta d’actuació dirigida al
professorat dels centres educatius entre totes
les que apareixen a la guia.
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1.Col4laboració. Promoure un ús responsable
de les TIC entre els adolescents requereix
establir una estreta col·laboració entre els
centres educatius, les famílies i altres
especialistes i agents socials. Cal establir
mecanismes que facilitin el desenvolupament d’accions coordinades entre els agents
que intervenen en els diversos entorns
(acadèmic, personal i social) en el que els
adolescents desenvolupen la seva activitat
quotidiana.
Des dels centres educatius, és important que
els professionals desenvolupin una política
informativa i formativa sobre l’ús de les TIC
dirigida a tota la comunitat educativa.
2.Espais. Sovint tendim a dibuixar fronteres
imaginàries entre la nostra activitat a la xarxa
i la que fem fora d’ella, però tot el que té lloc
online forma part de la vida real. Les accions
i relacions que desenvolupem a la xarxa
determinen les accions i relacions que
establim en el nostre dia a dia.
Des dels centres educatius, cal abordar
qüestions vinculades amb les activitats i
relaciones que els joves poden establir a la
xarxa, ajudant-los a conèixer les possibles
conseqüències del que fan a la xarxa.
3.(Ab)usos. A vegades, distingir què és un ús o
un abús en relació a les TIC és difícil, ja que
una mateixa acció pot ser ambdues coses
alhora en funció de la finalitat o objectiu que
s’estableixi, la intensitat de l’ús, el grau de
maduresa de la persona, la intencionalitat,
etc.
Des dels centres educatius, cal promoure el
debat amb els joves, per tal de conèixer els
usos que fan de les TIC i donar-los l’oportunitat de reflexionar sobre els abusos i les
conductes d’addicció en les que es pot caure
si es fa un mal ús de les mateixes.
4.Competències. Ser competent en les TIC no
només significa ser hàbil en l’ús de
dispositius i aplicacions; també implica el
desenvolupament de capacitats instrumentals, així com d’habilitats, actituds i valors per

a l’ús eficient i responsable de les TIC. És
necessari saber navegar estratègicament,
avaluar la credibilitat de les fonts d’informació i saber integrar informacions diverses
de manera crítica.
Des dels centres educatius, és important
incloure l’ús dels dispositius i aplicacions
digitals en la vida escolar, per tal d’ajudar als
joves a desenvolupar la competència digital.
5.Persones. La possibilitat d’accedir a les TIC
segueix sent encara una de les principals
barreres per a promoure un ús adequat i
efectiu de les mateixes, tant en l’àmbit
educatiu, com professional i social. La
“diversitat digital” ens obliga a desenvolupar
polítiques i estratègies ajustades a les persones en funció del gènere, l’edat, la identitat
cultural, l’origen geogràfic o qualsevol altre
característica personal.
Des dels centres educatius, cal compensar les
carències d’accés a les tecnologies que poden presentar alguns estudiants.
6.Dispositius. Actualment, són diversos els
dispositius tecnològics que estan a l’abast
dels joves: televisió, videoconsola, pissarra
digital, tauleta, mòbil, etc. Cada dispositiu
ofereix diferents possibilitats i per això no
s’utilitzen de la mateixa manera. A l’hora de
plantejar qualsevol intervenció, cal tenir en
compte tots els dispositius que estan a
l’abast dels adolescents.
Des dels centres educatius, cal aprofitar les
possibilitats educatives de cada dispositius,
però per això es necessari dominar-los.
7.Protecció. El terme protecció fa referència
tant a la protecció del propi dispositiu per al
seu bon funcionament –a través de l’ús
d’antivirus, tallafocs, còpies de seguretat, revisions, etc., així com a la protecció de l’individu que fa ús del mateix –hores dedi-cades,
accessos restringits per edat, identitat, etc.
Des dels centres educatius, cal, per exemple,
restringir l’accés a les pàgines de contingut
no adequat o que no tenen un ús acadèmic/escolar, així com ensenyar als joves a

prevenir, detectar i saber abordar possibles
problemàtiques.
8.Convivència. Els joves són conscients de les
possibles conseqüències de l’ús de les tecnologies, però solen percebre que aquests
efectes no els afecten perquè actuen amb
precaució. És important educar en el respecte
i la cura cap a la pròpia persona en aspectes
com la pèrdua d’intimitat, l’addicció, la falta
de son o la pèrdua d’amistats.
Des dels centres educatius, és important
conscienciar als joves sobre les conseqüències legals, socials i personals dels mals usos
i abusos de les TIC.
9.Respecte. La comunitat educativa necessita
regular l’ús de les TIC per promoure relacions
físiques i virtuals saludables. Les Netiquette
són necessàries per establir límits i oportunitats per a tothom sense envair el seu espai
personal.
Des dels centres educatius, cal promoure el
treball individual i en equip en el món virtual,
per tal que els joves aprenguin les normes
que com a usuaris de la xarxa han de fer
servir.
10.Reptes. Les TIC suposen una nova manera
de comunicar-se, treballar, relacionar-se i
aprendre. Cal replantejar-se les formes de
treball tradicional, les estructures organitzatives i el plantejament educatiu dels centres
educatius. Un canvi de cultura escolar, en el
que les TIC s’integrin de manera natural, és
necessari.
Des dels centres educatius, s’ha d’evitar caure en la cultura de la prohibició, la sanció o la
recriminació per l’ús de les TIC; en canvi, cal
incorporar l’ús de les TIC en la vida de l’aula i
del centre educatiu per tal d’ensenyar als
joves a fer-ne un bon ús.
L’elaboració de la guia en sí mateixa no resol
el problema, però serveix de base per al desenvolupament d’iniciatives educatives que
impliquin a tota la comunitat educativa en el
foment d’hàbits d’ús responsable de les TIC,
tant en l’entorn escolar, com familiar i social.

1-Pedagog col·legiat, Professor d’EGB, Graduat Social, Psicòleg. Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Director de l’EDO:
joaquin.gairin@uab.cat
2-Llicenciada en Pedagogia i Màster oficial de Recerca en Educació. Personal Tècnic de Suport a la Recerca del Departament de Pedagogia Aplicada (EDO): anna.diaz@uab.cat
3-Diplomada en Magisteri d’Educació Primària, Màster oficial de Planificació i Gestió de l’Educació, i Màster oficial de Recerca en Educació. Personal Investigador (FPU) del
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB: cristina.mercader@uab.cat
4-Recerca finançada per la Fundació Mapfre a través de les Ajudes a la investigació 2012. Desenvolupada per: Diego Castro (Coord.), Joaquín Gairín (Coord.), Maria José Bartrina,
Anna Díaz-Vicario, Pere Marquès, Cristina Mercader, Marta Mozo, David Rodríguez-Gómez i Beatriz Sabaté.
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L’ús de la guia (i el decàleg)
La Guia que recull el decàleg es concep com
un instrument per a la conscienciació i la
generació del debat entre els membres de la
comunitat educativa i altres agents educatius
que diàriament comparteixen temps i espais
amb joves (clubs esportius, centres cívics,
centres d’oci, entitats i associacions juvenils,
etc.).
El material permet diverses funcionalitats i
usos: material informatiu per a educadors,
adolescents i famílies; material per a iniciar el
debat i la discussió entre els membres de la
comunitat educativa; material per a orientar
processos de presa de decisions; entre
d’altres. La difusió del material entre els diversos col·lectius implicats permet integrar
les TIC i fomentar el seu bon ús en els
processos organitzatius i instructius dels

instituts i escoles d’educació secundària,
alhora que fa partícip a la comunitat
educativa cap a l’establiment d’hàbits d’ús
saludable de les TIC.
La Guia s’ha d’entendre com un recurs per a
treballar amb els joves l’ús de les tecnologies
en l’entorn escolar i no escolar, afavorint la
seva conscienciació al voltant dels mals usos,
fent-los conscients de les possibles conseqüències que el seu mal ús i abús pot
comportar per a un mateix i per l’entorn
pròxim.
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Avantatges de pertànyer a la Mútua General de Catalunya
Les assegurances de la Mútua, entre les que destaca A-S Total, garanteixen una atenció a mida amb les millors cobertures, prestada pels millors
professionals, centres i clíniques d’Espanya, entre els que s’inclouen més de 9.000 a tota Catalunya i Balears.
Els mutualistes poden accedir a un ampli ventall de prestacions que cobreixen tots els
aspectes de la salut, des de la medicina preventiva fins a la cobertura total de la malaltia.

Què ens fa diferents?

• El nostre quadre mèdic, a més de comptar amb centres de renom inclou els equips
mèdics de prestigi que hi treballen.
• La nostra cobertura de pròtesis és la més completa del mercat.
• La cobertura d’assistència integral del càncer cobreix medicacions i teràpies que
d’altres companyies no cobreixen.
• Som els únics que cobrim íntegrament la técnica LASIK per a la cirurgia dels
defectes de la refracció de l’ull*.
• Garantim l’hospitalització en qualsevol centre del Món, fins a un màxim de 42.000 €,
per a tractaments especials que no
prestin cap dels nostres centres concertats.
• Les nostres assegurances inclouen gratuïtament la millor cobertura d’assistència en
viatge, amb validesa a tot el món.
• Amb la garantia de protecció de quotes donem cobertura gratuïta durant un any als fills menors de 18 anys, en cas de mort d’un
dels progenitors.
• Els mutualistes gaudeixen sense cap cost de l’Espai Mútua, un nou concepte de servei que ofereix: Espai Mútua Negocis, Espai
Mútua Aniversaris i Espai Mútua Estudi.

Altres avantatges de l’assegurança:

-Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.
-Urgències ambulatòries i hospitalàries.
-Servei d’infermeria en consultori o a domicili.
-Hospitalització mèdica, obstètrica, quirúrgica i a la UCI il·limitades.
-Intervencions quirúrgiques.
-Exploracions radiològiques, analítiques, medicina nuclear i qualsevol altra exploració complementària.
-Tractaments en règim ambulatori:
- Logopèdia i foniatria.
- Quimioteràpia i radioteràpia antineoplàsiques.
- Rehabilitació funcional (90 sessions a l’any).
-Teleconsulta mèdica, pediàtrica i psicològica.
-Medicina preventiva.
-Psicologia clínica diagnòstica coberta i psicoteràpia a preus especials.
-Reproducció assistida.
-Odontologia bàsica, 2 higienes dentals anuals i preus especials per odontologia conservadora i periodontal.
-12 sessions de quiropòdia anuals (cobertura il·limitada per a pacients amb peu diabètic).
-Revisió del carnet de conduir.
-Curs de preparació al part.
-Conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical a preus especials.
-Homeopatia i medicina natural a preus especials.
www.mgc.es
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