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ESO: Un nou repte 
per al docent 

Rosa Vilalta i Alpens* 

Quan, fa uns anys, es va co
mengar a planificar la reforma de 
I'ensenyament i vaig assistir a un 
acte on s'informava de «I'esperit» 
que la guiava, he de confessar que, 
com a línia mestra d'intencions, em 
va semblar engrescadora: adaptar 
I'ensenyament a les noves necessi
tats del mercat de treball, variabili
tat en les opcions deis alumnes, va
riabilitat en el continguts -no tan 
teórics i més practics ... 

A mida que alguns centres-pilot 
varen iniciar I'experiencia, I'atenció 
meva i la deis meus col, legues, és 
ciar, es va centrar cap als seu s re
sultats. Els comentaris eren: «es re
baixen els nivells fins al mínim», <<la 
conflictivitat a les aules és impor
tant» , «les escoles que abans te
nien formació professional poden 
adaptar-se més a aquest nou pla ... » 

El centre on treballo és ubicat en
tre el centre de I'Hospitalet i la zona 
industrial (carrer Cobalt) i acull els 
alumnes d'aquesta zona. Hi ha mol-
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tes famílies de tradició hospitalenca 
i, la gran majoria, d'immigrants deis 
anys 60-70. La seva economia, en 
general, és mitjana-baixa. Hi ha 
bona contenció familiar encara que 
hi ha alguns casos de molt poca de
dicació als fills. En síntesi, doncs, es 
pot considerar que tenim un bon 
alumnat. El curs 1996-97 varem ini
ciar I'ESO a partir del primer curs del 
primer cicle (12-14 anys) i amb tres 
línies, cosa que ens ha permes d'a
daptar-nos amb una certa tranquil'li
tat a la nova dinamica, 

Desenvolupament de I'ESO 

EOUIP DOCENT 

Vaig participar en el primer 
equip docent que va ser format per 
professionals voluntaris i quasi vo
luntaris. Així doncs, he de dir que hi 
havia bastant d'entusiasme. Des 
del primer curs varem iniciar un rit
me de treball que ens va ajudar a 
integrar I'ideari de I'ESO a la nostra 
tasca docent i crearem una dinami
ca de treball que encara és present. 
Actualment, cada setmana cele
brem una reunió a la qual assisteix 
tot el professorat de cada nivell i el 
tema que es tracta ja és previst des 
de I'inici de cada trimestre. 

L'experiencia d'aquesta activi
tat, des del meu punt de vista, és al
tament positiva ja que permet: 

• coordinar els fets i conceptes de 
cada area per evitar repeticions i 
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temporitzar adequadament els 
programes. 

• unificar criteris d'actuació quant 
a requerir als alumnes els habits i 
procediments que han d'adquirir: 
utilitzar I'agenda, lIibretes i fulls 
segons I'assignatura, prendre 
apunts, tenir una actitud adequa
da a classe, respectar el torn de 
paraula, el material ... 

• avaluar I'alumnat i conéixer les 
possibilitats i mancances de ca
dascun d'ells ja que es fan prea
valuacions i les avaluacions tri
mestrals. A més es comenta, 
quan es creu necessari, algun 
cas concret. Amb totes aquestes 
informacions decidim, entre tots, 
si aquell/a alumne/a necessita 
més ajuda i de quin tipus, per tal 
d'encaminar-Io cap a un crédit o 
un altre, si cal, de refon; de les 
assignatures instrumentals o bé 
de desenvolupament d'alguna 
habilitat manual, corporal o artís
tica. 

• ajudar els alumnes amb més 
mancances i decidir estratégies 
didactiques amb I'ajuda de I'es
pecialista en psicopedagogia. 

• vetllar per I'ordre i la disciplina a 
la classe tot unificant criteris per 
tal que els alumnes tinguin ciar 
els seu s límits de conducta. 

• donar-se suport moral perqué 
I'estat d'anim del professorat es 
mantingui en un nivell acceptable 
que permeti controlar angoixes. 

• assumir la diferent activitat física i 
emocional de I'alumnat de 12 
anys que és molt extravertit: es 
mou contínuament, crida, vol par-
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ticipar, es baralla ... en definitiva 
unes expressions a les quals no 
estavem avesats. 

• coordinar les tasques que cada 
assignatura té previst de dema
nar de fer a casa perqué I'alum
neja no se senti excessivament 
pressionat. 

• compartir les experiéncies didac
tiques de cada docent a fi de dis
posar de més estratégies per mi
llorar la interacció professor
alumne. 

En resum, podem sintetitzar: 
participar dubtes, coordinar es
forgos i possibilitar canvis didac
tics. 

PLA D'AcCIÓ TUTORIAL 

La tutoria té un enfocament 
col'lectiu que facilita una presa 
d'actituds de respecte envers els 
companys i companyes, un saber 
estar a I'aula, establir un pont de 
dialeg entre I'alumnat i el professo
rat i aprendre la dinamica d'escoltar 
i saber escoltar. 

S'exerciten diferents técniques 
d'estudis: calendari d'estudi, pre
sentació de treballs, prendre 
apunts, avaluar el comportament 
col·lectiu i seguiment de I'aprenen
tatge ... 

A través de la tutoria hi ha con
tacte amb les famílies i es pot saber 
la situació de I'alumne, aspecte im
portant perqué sovint repercuteix 
amb I'aprenentatge, i pot servir d'o
rientació perqué els professors 
adaptin la seva tasca a I'alumne per 
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estimular-lo, en un sentit o un altre. 
A més, és ciar, pot modificar acti
tuds de la família envers el seu fill o 
filia. 

Sovint els alumnes no tenen I'ha
bit de fer deures a casa, I'actitud i 
I'ambient familiar és un element im
prescindible perqué el puguin ad
quirir. L'acció del tutor/a és impor
tant per sensibilitzar d'aquesta ne
cessitat o bé fer recomanacions per 
ajudar-hi. 

LA DIVERSITAT, UNA ASSIGNATURA 

PENDENT 

Antoni Zabala i Vidiella, en el seu 
Ilibre titulat La Practica educativa 
escriu: " ... que els aprenentatges 
depenen de les característiques 
singulars de cada un deis apre
nents; que corresponen, en bona 
mesura, a les experiéncies que 
cada un ha viscut des del naixe
ment; que la forma en qué s'aprén i 
el ritme d'aprenentatge varien se
gons les capacitats, motivacions i 
interessos de cada un deis nois i 
noies ... " (pag. 30). 

En general, qualsevol docent 
adapta la seva tasca a les possibili
tats deis alumnes, tornant i retor
nant als concep}es a través de dife
rents estratégies perqué tots, o la 
majoria del grup-classe, assoleixi 
uns coneixements i procediments 
basics. 

Les característiques de I'alumne 
d'ESO han representat un canvi per 
al professor/a de Secundaria ja que 
les diferéncies cognitives i d'inte
ressos són molt més amplies que 
no eren en I'alumne de BUP. 

L'estructura horaria no ha can
viat: una hora per a cada assignatu
ra i, a més, trenta alumnes en el 
crédit comú. Encara que es prepari 
material diferent i s'intenti tenir en 
compte els diferents nivells, sovint 
no és possible satisfer les diferents 
demandes que es presenten per 
part deis alumnes. 

És cert que hi ha els crédits de 
reforQ per suplir mancances de les 
assignatures instrumentals. És fa 
una bona tasca. Pero I'alumne que 
té moltes dificultats es pot trobar 
abocat a treballar, durant la majoria 
de I'horari escolar, les matéries en 
les quals té més dificultats. Aixo em 
fa pensar en un aspecte basic: I'au
toestima, que es desenvolupa a 
través d'estímuls i actuacions posi
tives per part del propi individuo 
Pero, si I'alumne només té I'oportu
nitat d'insistir en el que li és més 
costós, difícilment augmentara la 
seva autoestima. Em refereixo al fet 
que les arees d'expressió corporal, 
creatives i manipulatives no estan 
prou prestigiades ni possibilitades. 
El professorat té la seva especiali
tat i, a més, creu que ha de promo
cionar I'alumne cap a les com
peténcies cognitives. 1, sobretot, 
l'Administració restringeix la planti
lla de professorat als centres i no 
I'amplia de professionals d'aques
tes arees. Així dones, els crédits 
d'aquestes característiques que es 
poden ofertar són molt escassos. 
Consegüentment, la variabilitat d'op
cions deis alumnes és forQa limi
tada. 

Hi cap la possibilitat que el ma
te ix professorat pugui impartir cré
dits com: expressió teatral, Ilen
guatge administratiu, educació per 
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a la salut... pero ens trobem que els 
departaments tenen les hores co
bertes per les assignatures que 
pertanyen als cursos obligats dins 
el currículum. 

Si les plantilles s'ampliessin, es
tic conven¡;:uda que els alumnes 
amb més mancances tindrien 1'0-
portunitat de millorar la seva auto
estima, i I'autoconcepte de la seva 
experiencia escolar seria superior. 

SOBRE LA INTERACCIÓ ALUMNE

PROFESSOR 

Antoni Zabala, en el mateix as
saig esmentat abans, comenta so
bre el paper del professorat: « .. .Des 
d'una posició de mitjancer entre I'a
lumne i la cultura, I'atenció a la di
versitat deis alumnes i de situacions 
requerira, de vegades, reptar; de 
vegades dirigir; d'altres, proposar, 
contrastar. Perque són diversos els 
nois i les noies i les situacions en 
que ha d'aprendre.» (pag. 88) 

Una vegada més, crec que 
aquesta teoria és implícita en la 
majoria deis docents, el que passa 
és que cada alumne té el seu món, 
el seu ritme, el seu intereso Copsar 
aquests matisos requereix espai, 
temps i una dinamica de classe 
que ho permeti. Amb una hora i 
tants alumnes em sembla una tas
ca inassolible. Sí que és més possi
ble en un credit variable que hi ha 
com a maxim vint alumnes i, sovint, 
uns quinze. Aquests credits, pero, 
no tenen el mateix pes dins el currí
culum de I'alumne que els credits 
comuns que és, segons el meu cri
teri, on es treballa amb més difi
cultat. 
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Altres consideracions 

Amb tot, hi ha una serie de cir
cumstancies que fan que el docent, 
després d'uns anys de practica 
dins de I'ESO, no afronti la seva tas
ca amb I'entusiasme inicial. 

M'agradaria de fer esment d'al
gunes de les causes que, des del 
meu punt de vista, han provocat els 
canvis en I'estat d'anim dins el 
col'lectiu del professorat. 

Amb els nous horaris tenim més 
grups i més alumnes, conseqüent
ment amb més feina de preparació 
i de revisió. 

Som un col'lectiu que, quan va
rem estudiar la carrera se'ns va for
mar per impartir coneixements i, la 
didactica, I'hem hagut d'anar apre
nent a for¡;:a de la practica quotidia
na. Fins ara les nostres competen
cies les teníem adaptades a alum
nes que tenien un mínim de possibi
litats d'aprenentatge, la resta ana
ven a Formació Professional o al 
món laboral. Actualment tenim un 
alumnat més jove, amb les caracte
rístiques pertinents, i a més amb 
possibilitats molt diverses en I'apre
nentatge. Aquest fet, per tant, com
porta una reconversió profunda en 
la manera d'afrontar la tasca d'en
senyar. 

Segons la meva opinió, l'Admi
nistració no ens ha dotat de prou 
eines psicologiques ni professio
nals per afrontar aquest repte. As
sistir a un curs obligatori d'orienta
ció teorica o practica, d'una setma
na de duració, no serveix de gaire 
per afrontar tota la nova organitza-
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ció i el canvi de mentalitat que sig
nifica I'ESO. 

Suposo que, amb els anys, la 
practica i la dinamica deis diferents 
centres aniran conformant el que 
realment sera I'ESO. Pot ser que les 
línies teoriques inicials quedin molt 
Iluny del que es faci quotidiana
ment. Si és així, la responsabilitat 
s'haura de repartir entre el profes
sional i l'Administració, ja que 
aquesta darrera, segons el meu 
criteri, no ha fet ni fa el possible 
per estimular-nos ni facilitar-nos la 
tasca. 

No crec equivocar-me si dic que 
hi ha inseguretat per part d'al
guns/es professors/es en pensar 
quina playa tindran en els propers 
cursos. Que sovint hi ha un regateig 
per les plantilles amb la finalitat de 
reduir professionals. Fa quatre anys 
que tenim el sou practicament con
gelat. Hi ha manca de professionals 
que orientin en el problemes que 
comporten els alumnes amb defi
ciéncies o de nova integració ... 

Tot aixo influeix en I'estat d'anim 
que, malgrat tot, intentem de man
tenir-Io a un bon nivell perqué no en 
va som gent que tenim «I'obligació 
de ser optimistes». Si no fos així, no 
faríem la feina que fem. 

Referimcies bibliografiques 

ZABALA, A.: La practica educativa. 
Barcelona: Editorial Graó, 1995. 

Paraules clau 

Reconversió laboral 

Oiversitat 

Reforma educativa 

Renovació pedagógica 

173 



Rosa Vilalta i Alpens 

La finalidad de este artículo 
es hacer una descripción 
de la aplicación de la ESO 
en un instituto de L'Hospita
let de Llobregat. La autora 
expone las expectativas 
previas, antes de comenzar, 
y cómo se ha desarrollado 
en este centro la organiza
ción del equipo docente y 
el PAT. Además se comen
tan dos aspectos que, se
gún su criterio, están pen
dientes de resolverse satis
factoriamente: trabajar ade
cuadamente las diferentes 
características del alumna
do (la diversidad) y la asun
ción del diferente rol que 
debe tener el docente con 
el alumno. Concluye el ar
tículo con otros comentarios 
más generales que dificul
tan el proceso de aplica
ción de la ESO. 
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Abstracts 

Le but de cet article est de 
faire une description de 
/'application de /'ESO dans 
un Iycée de L'Hospitalet de 
Llobregat. L 'auteur expose 
les expectatives préalables, 
avant de commencer, et 
comment /'organisation de 
/'équipe enseignante et le 
PAT s'est développé dans 
ce centre. Outre cela, deux 
aspects sont commentés 
qui, dans son opinion, sont 
dans I'atlente d'une solution 
satisfaisante: travailler con
venablement les différentes 
caractéristiques des éleves 
(la diversité) et la prise en 
charge du r61e différent que 
/'enseignant doit avoir avec 
/'éleve. L 'article conclut 
avec d'autres commentai
res plus généraux qui ren
dent difficile /'application de 
/'ESo. 

This article describes the 
implementation of the new 
compulsory secondary edu
cation act (ESO) in a school 
in L'Hospitalet de Llobregat. 
It then goes on to outline 
the expectations before the 
reform was introduced and 
describes how the school 
has organized the teaching 
body and the tutorial sys
tem. Two aspects are dis
cussed which the author 
believes are yet to be fully 
resolved: dealing adequa
tely with the different cha
racteristics of the pupils 
(the diversity) and the assu
ming of a new role by the 
teachers in their relation 
with the pupils. The article 
concludes with some gene
ral comments on those as
pects that are hindering the 
introduction of the ESO. 
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