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En total, 96 escoles de
primària han hagut de
ser auditades pels seus
mals resultats

MANÉ ESPINOSA

D’aquests centres, 72 són de
màxima complexitat. La resta,
escoles sense problemes

Ensenyament destinarà 30 mestres
o tècnics d’integració social a
diverses escoles i 64 centres rebran
més formació

cinc professors més en funció de
la seva grandària, un pressupost
una mica més alt i les substituci-
ons es cobreixen des del primer
dia. Això és almenys el que està
estipulat. Alguns centres assenya-
len, tot i això, que les retallades
els han passat factura. “En pro-
porció, ens ha afectat més que la
resta d’escoles; els nostres alum-
nes necessiten molta atenció in-
dividual i ara tenim menys mes-
tres”, explica la directora de l’es-
cola Joan Montllor de Sabadell,
Pepa Aguilera. Aquest centre va
començar el curs passat un pro-
jecte de finançament col·lectiu
per recaptar fons. La majoria de
famílies no podien pagar sorti-
des, excursions ni material, i els
mestres volien que els seus alum-
nes gaudissin de les mateixes
condicions que la resta d’estudi-
ants. Van organitzar un concert
benèfic per poder pagar-ho.

El JoanMontllor és un dels 96
centres catalans que han passat
auditories pedagògiques pels bai-
xos resultats acadèmics en les
avaluacions de 6è curs. El 75%
d’aquestes escoles auditades són
centres demàxima dificultat, l’al-
tre 25%, no. “A nosaltres ens van
dir que havíem de millorar les
competències comunicatives i

les matemàtiques, i és el que fa-
rem; però pensàvem que rebríem
més recursos i no ha estat així”,
afirma Aguilera. Altres centres
auditats sí que han disposat de
nous suports. Ensenyament desti-
narà 30 mestres o tècnics d’inte-
gració social a alguns d’ells.

No totes les escoles de màxi-
ma dificultat tenen mals resul-
tats acadèmics. Al contrari, lama-
joria aconsegueixen que els seus
alumnes acabin l’escola amb bon
nivell. De les 235 escoles de pri-
mària detectades, només 72 van
haver de passar l’auditoria. Un
exemple de bones pràctiques se-
rien les escoles de Badia del Va-
llès. “Ens coordinem i treballem
en xarxa, tenim plans d’autono-
mia que ens han anat bé i una lí-
nia pedagògica clara”, assenyala
la directora de l’escola La Jota,
Àngels Escolà. Badia del Vallès
(14.000 habitants) és una de les
ciutats amb la renda per càpita
més baixa de Catalunya i un 30%
de la població està atesa pels ser-
veis socials. “Aquests barris i
aquestes escoles haurien de ser
la prioritat del país, els plans
d’entorn s’han de potenciar”, ad-
verteix el director d’un centre de
Terrassa. Aquest curs esperen so-
lucions.c

Entre els centres auditats,
20 s’adhereixen al
programa

AUDITORIES
PEDAGÒGIQUES

M. GUTIÉRREZ Barcelona

S
i un company de classe
et diu al pati que no vol
jugar amb tu i que te’n
vagis, què fas, passes

d’ell, l’insultes, ho dius al pro-
fessor, intentes parlar amb ell
sobre per què no hi pots ju-
gar?”. És una de les situacions
fictícies que presenta un video-
joc per prevenir la violència es-
colar i gestionar les emocions.
Es diu Emotional Games i ha
estat desenvolupat pel Grup de
Recerca enOrientació Psicope-
dagògica (Grop), que dirigeix
Rafel Bisquerra a la Universi-
tat de Barcelona.
L’educació emocional ha

entrat a les escoles. Desenvolu-
par empatia, resoldre els con-
flictes de manera positiva, ca-
nalitzar els pensaments ne-
gatius, són destreses que els do-
cents proven d’impulsar, tant
entre ells com entre
els alumnes. “Tot ai-
xò contribueix a mi-
llorar l’ambient a l’es-
cola i així tots treba-
llem millor”, coinci-
deixen a assenyalar
mestres consultats.
Molts dels centres
demàxima complexi-
tat han rebut forma-
ció en educació emo-
cional precisament
per aquesta raó.

“La demanda d’e-
ducació emocional no para de
créixer; nosaltres cada vegada
tenim més peticions”, afirma
Gemma Filella, directora del
projecte Emotional Games del
Grop. Aquest grup assessora
els centres en la gestió de l’aula
i en la prevenció de la violèn-
cia. Filella atribueix l’augment
de l’interès per aquesta àrea a
dos motius: “Els alumnes vi-
uen situacions més estressants
ara i els professors ho noten;
pares que estan a
l’atur, problemes
econòmics, separaci-
ons... tot això afecta
l’estat d’ànim de
l’alumne i la seva re-
lació amb els altres; i
d’altra banda, els do-
cents han pres cons-
ciència que l’educa-
ció emocional és fo-
namental, ja no ho
veuen com un ex-
tra”.
Entre les peticions

que reben al Grop en destaca
una, la de millorar el clima a
l’hora del pati i entre les clas-
ses. Allà els alumnes es relacio-
nen sense intermediaris, i és
on afloren els conflictes que
després es traslladen a l’aula.
El videojoc aborda aquest ti-
pus de situacions. L’alumne ha

d’explicar com se sentiria si un
company el rebutgés, es vol-
gués aprofitar d’ell o necessi-
tés ajuda. Després li demana
que triï un manera de resoldre
el conflicte. Si l’encerta rep
punts i pot passar de pantalla.
A classe, els estudiants posen
en comú el que han après en el
joc, parlen sobre les emocions
amb els companys i amb el pro-

fessor. “Els fem reflexionar,
adonar-se que sentir enuig, rà-
bia o por de vegades és normal,
però que hi hamaneres d’actu-
ar que els faran sentir bé, a ells
i als altres”, resumeix Filella.
El curs passat el Grop va pro-

var el videojoc en una desena
de centres de Lleida. Ara estan
analitzant els resultats però ja
avancenque ha contribuït ami-
llorar les relacions a classe i

l’ambient de centre.
“El que no tenim
clar encara és si in-
flueix directament
en els resultats esco-
lars”, afegeix Filella.
Aquesta primera

versió del videojoc
està indicada per a
alumnes de 8 a 12
anys. A més a més,
en tenen una altra
per a adolescents. El
grup ha rebut finan-
çament deRecerCai-

xa per continuar investigant
en aquest aspecte.
La gestió de les emocions, ai-

xí doncs, ja forma part de les
estratègies de les escoles per
millorar. Un altre cavall de ba-
talla, sobretot als instituts, és
l’absentisme escolar. Molts
centres de secundària han des-
envolupatmecanismes per con-
trolar les faltes d’assistència
dels alumnes, com programes
d’alerta. Quan un alumne falta

a classe, el pare rep
un missatge al mòbil
o un e-mail de forma
immediata. Accions
com aquesta comen-
cen a donar resul-
tats. El problema ar-
riba quan la família
consent que es falti a
classe. “Hi ha un
grup de famílies des-
estructurades on no
es controla l’absen-
tisme, però ara ens
trobem que alguns

pares deixen que els fills faltin
a classe perquè vagin a fer cua
per al concert de Justin Bieber
o persegueixin algun famós
que visita la seva ciutat”, va dir
fa uns dies la consellera d’En-
senyament, Irene Rigau. El de-
partament treballa en una
estratègia contra l’absentisme
que espera desplegar aquest
curs.
Un altre dels fronts que “ata-

carà” la conselleria és el de les
hores de son dels estudiants.
“Les escoles ens expliquen que
els alumnes cada cop van més
cansats a classe, perquè se’n
van a dormir tard, és un fet que
s’ha generalitzat”, va afegir Ri-
gau. Aquesta setmana la conse-
llera compareixerà a la comis-
sió per a la racionalització d’ho-
raris del Parlament.c
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L’escola del barri. Un
nen juga davant d’una
de les quatre escoles de
Badia del Vallès

Un videojoc creat per professors universitaris ajuda a prevenir
el ‘bullying’; cada vegadamés escoles treballen l’àrea emocional

Emocionspereducar

Què faries?
L’alumne porta
un personatge
del videojoc
que es troba
amb diferents
companys de
classe que li
presenten

reptes. L’estudi-
ant ha de con-
testar com se
sentiria en una
situació així i
pensar com
actuaria. Des-
prés s’hi reflexi-
ona a classe


