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Actualment, l’ensenyament ha d’afrontar problemes cada cop més

generalitzats: la manca d’interès per aprendre, la dificultat creixent per mantenir

l’atenció, els problemes psíquics cada cop més freqüents, l’atordiment, la

necessitat de trobar refugi en el “grup-tribu” per part de l’adolescent o del pre-

adolescent... Els professors, cada vegada més propensos a l’estrès, a la

desmoralització, a la manca d’il·lusió, sense entreveure  sortides clares,

conviuen amb nois i noies desorientats, amb poca motivació, mancats de

referents i d’identitat pròpia, i amb reaccions d’apatia  i/o  agressivitat cada cop

més esteses.

�/¶HGXFDFLy� UHJODGD�pV�XQ�GHOV� jPELWV�PHQ\V�GLQjPLFV�GH� OD� VRFLHWDW�� D

PROWD�GLVWjQFLD�GH�OD�PHGHFLQD��OD�SVLFRORJLD��HOV�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy

R�� ILQV� L� WRW�� HO� PyQ� HPSUHVDULDO� �� En aquests sectors, els mètodes

d’autoconeixement i la implantació de tècniques de relaxació estan en plena

expansió. També en d’altres països, com Estats Units, Alemanya i Gran

Bretanya, estan sorgint alternatives cada vegada més estructurades, i avui en

dia la bibliografia sobre aquests temes és molt sòlida. $�&DWDOXQ\D��SHUz�� OD

GLIXVLy� G¶DTXHVWHV� WqFQLTXHV� HQ� HO� FDPS� GH� O¶HQVHQ\DPHQW� UHVWD

SUjFWLFDPHQW�LQqGLWD�

Aquest treball pretén cobrir aquest buit, és a dir, plantejar, en el marc de

l’educació emocional, la introducció a l’escola secundaria, d’aquest tipus de

recursos que, fins ara, s’imparteixen en centres no reglats.

/¶HVFROD��FRP�D�LQVWLWXFLy��L�HOV�DOXPQHV��FRP�D�SHUVRQHV��HVWDQ�PDQFDWV

G¶LQVWUXPHQWV� ~WLOV�� L� VREUHWRW� VHQ]LOOV�� per poder aconseguir els objectius

esmentats, i  són absolutament  necessaris per garantir una educació completa.
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Tant la direcció de les escoles com els docents en general haurien d’interessar-

se per tècniques alternatives a les tradicionals que permetessin superar

l’obstacle que, cada vegada més, dificulta el procés d’ensenyament-

aprenentatge: la preocupant PDQFD�GH� FDSDFLWDW� � G¶DWHQFLy� L� FRQFHQWUDFLy

GHOV�DOXPQHV, derivada del que es podria definir  com a “PHQW�]DSSLQJ” i que

expliquem amb detall a l’apartat de justificació del tema.

L’escola no pot permetre’s el luxe d’ignorar, ni encara menys menysprear,

aquests recursos, que li poden oferir una nova orientació cap a una educació

més humana, solidària i  integradora.
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0RWLYDFLRQV�SHUVRQDOV�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�WUHEDOO

Sóc professora d’ Història en l’�,�(�6���0RQWVHUUDW des de fa vint anys i, per tant,

tinc una gran experiència docent. En els últims anys, he constatat, com altres

professionals de l’ ensenyament, els canvis en la manera de ser i de fer dels

adolescents .

Un dels canvis més rellevants que he pogut observar és la creixent manca de

capacitat d’atenció i, per tant, de concentració d’un nombre considerable de

nois i noies d’aquesta edat. Al mateix temps, he anat constatant un augment

progressiu del descontrol emocional dels alumnes: depressions, angoixes,

problemes de disciplina, i, fins i tot, violència i actes de vandalisme. Això en un

centre de reconegut prestigi, ubicat en el centre de Barcelona, amb un alumnat

procedent majoritàriament de famílies amb pares professionals, i on la

conflictivitat social escolar era, fins fa poc, nul·la.

Per altra banda, fa anys que tinc experiència en diverses tècniques

relacionades amb l’autocontrol emocional que m’han proporcionat un gran

equilibri físic i psíquic. Em són de gran utilitat en la meva tasca professional

diària, ja que em proporcionen  control emocional i resistència física, totalment

necessaris en un moment de canvis tan sobtats, que es deixen sentir de

manera tan crua en l’ àmbit escolar.

Per tant, és força lògic que el context que he exposat fes plantejar-me OD

LQWURGXFFLy� G¶DTXHVWHV� WqFQLTXHV� D� O¶HVFROD de cara als alumnes, però

també pensant en el professorat, tan mancat de recursos enfront la situació

actual.
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Probablement sigui molt difícil imaginar uns dinàmics i enèrgics adolescents a

l’escola, asseguts, immòbils i gaudint del que fan i més quan això no forma part

de la seva manera de fer habitual ni tampoc de cap de les matèries o

currículums acadèmics reglats. En canvi, això és possible, real, i pertany a la

meva experiència docent que he portat a la pràctica.

En els curs actual 1999-2000 em van ser assignats dos grups-classe de Quart

d’E.S.O en l’Àrea de Ciències Socials. Tot i la meva llarga experiència en

alumnes d’aquesta edat – gairebé sempre he impartit Geografia a Segon de

BUP – de seguida vaig adonar-me que, tot i que aquests adolescents tenien la

mateixa edat, la seva actitud cap a la matèria, el seu comportament, tant entre

ells com respecte el professor, era totalment diferent d’abans.

Durant el primer trimestre vaig recollir observacions, i vaig veure que calia

utilitzar estratègies totalment diferents de les que havia emprat fins llavors.

Potser caldria matisar aquesta última afirmació, ja que en els últims anys havia

anat canviant força tant la metodologia com els recursos, fruit de la meva

evolució personal i professional i de la necessitat de trobar estratègies eficaces

davant el nou tipus d’alumne. Vaig anar donant cada vegada més importància –

sense ser-ne plenament conscient – als aspectes afectius i emocionals de la

meva relació amb els alumnes. He de dir que després de tants anys de treballar

amb adolescents, m’hi trobo molt a gust, i em resulten, gairebé sempre,

transparents.

Malgrat el que he exposat, l’experiència d’aquest curs amb alumnes de Quart

d’E.S.O, ha estat dura i alhora molt interessant. A part dels problemes típics de

l’adolescència, als que estic plenament avesada i enfront els quals tinc

recursos eficaços –tant per controlar globalment la classe com per a ajudar els

nois i noies d’aquesta edat – he constatat, entre altres aspectes, que els

alumnes tenen una dificultat creixent per fixar l’atenció i, encara molt més, per a

concentrar-se. Alhora presenten una davallada de les “competències

emocionals”, com afirma Golemann.
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Per tant, en el segon trimestre em vaig decidir a experimentar nous recursos.

Vaig proposar als meus alumnes ensenyar-los algunes tècniques de relaxació i

a respirar profundament per tal de millorar el seu grau de concentració. Van

respondre amb interès i curiositat. Però vaig establir condicions. D’una banda,

la pràctica d’aquestes tècniques seria sempre voluntària, amb el benentès que

aquell alumne que no la volgués practicar s’hauria de mantenir en absolut

silenci i amb un capteniment respectuós envers els seus companys. D’altra

banda, la pràctica es duria a terme només durant els cinc primers minuts de

classe.

Els resultats van estar extraordinàriament positius. Es podrien sintetitzar així:

��� El 95% dels alumnes amb conductes problemàtiques van respondre amb

interès i HO� QLYHOO� GH� FRQIOLFWLYLWDW� GH� OD� FODVVH� D� O¶KRUD� GH� &LqQFLHV

6RFLDOV�YD�PLQYDU�GH�PDQHUD�FODUD�

2. 'HVSUpV� GH� OD� SUjFWLFD� GH� UHOD[DFLy� L�R� UHVSLUDFLy�� O¶DPELHQW� GH� OD

FODVVH�HUD PROW�PpV�GLVWqV i els alumnes van experimentar un augment de

la seva capacitat d’atenció i de concentració. Per tant, el seu rendiment

acadèmic va millorar. També a mi, com a professora, m’era molt més fàcil

captar el seu interès i fer les classes més amenes.

3. 4XDQ� KL� KDYLD� XQ� H[DPHQ� R� SURYD, incrementava la intensitat de les

tècniques ,i els alumnes, en general, milloraven el seu autocontrol i, per

tant��GLVPLQXwD OD�VHYD�DQVLHWDW�

4. /D� UHVSRVWD� GHOV� SDUHV� D� OD� XWLOLW]DFLy� G¶DTXHVWHV� WqFQLTXHV� YD� VHU

SRVLWLYD� L� UHFRQIRUWDQW. Ho vaig constatar a través de preguntes directes

als alumnes, entrevistes amb pares i el contacte amb les tutores dels grups.



E. de Pagès. La ment ]DSSLQJ... 11

Aquesta experiència m’ha animat a tirar endavant aquests projecte. He tret les

següents conclusions:

• &DO� LQWHJUDU�DTXHVWHV�WqFQLTXHV�HQ�HO�FXUUtFXOXP�SHU� WDO�G¶DFRQVHJXLU

XQ�HTXLOLEUL�JOREDO�GH�O¶DOXPQH��D�QLYHOO�ItVLF��HPRFLRQDO�L�PHQWDO�

• $TXHVWHV�HVWUDWqJLHV�VHUYHL[HQ�SHU�D�DXJPHQWDU�OD�FDSDFLWDW�G¶DWHQFLy

L�GH�FRQFHQWUDFLy��WRWDOPHQW�QHFHVVjULHV�SHU�DO�WUHEDOO�LQWHOÂOHFWXDO�TXH

HV�GHVHQYROXSD�D�OHV�DXOHV�HVFRODUV�

• &DO�HQVHQ\DU�TXH�HO�FRV�pV�O¶LQVWUXPHQW�D�WUDYpV�GHO�TXDO�DSUHQHP��6L

HO� FRV� HVWj� WHQV�� EORTXHMDW�� HQ� XQD� SRVWXUD� LQFRUUHFWD�� HO� SURFpV

G¶DSUHQHQWDWJH�V¶DOHQWHL[�L��ILQV�L�WRW��HV�ID�LPSRVVLEOH�
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L’actual legislació educativa manifesta el seu compromís amb un ensenyament

que vagi més enllà de l’adquisició d’habilitats acadèmiques1: “...(O� FXUUtFXOXP

GyQD UHVSRVWD�D�OHV�GHPDQGHV�GH�OD�VRFLHWDW�DFWXDO��$L[z�FRPSRUWD�LQFORXUH�HOV

HQVHQ\DPHQWV UHODFLRQDWV� DPE� GLIHUHQWV� FDSDFLWDWV� FRJQRVFLWLYHV�� DIHFWLYHV�

SVLFRPRWULXV�� G¶LQVHUFLy VRFLDO� L� GH� OD� UHODFLy� LQWHUSHUVRQDO” i defineix

l’educació en un sentit global  com a formació de l’ésser humà en els  períodes

inicials de la seva vida. “(Q� DTXHVWD� HWDSD� HOV� DOXPQHV� KDQ� G¶DGTXLULU� HOV

FRQFHSWHV�� OHV� KDELOLWDWV�� OHV� DFWLWXGV� L� HOV� YDORUV� TXH� HOV� FRQGXHL[LQ� D

O¶DXWRQRPLD� LQGLYLGXDO�� D� OD� FRQVWUXFFLy� GH� OD� SUzSLD� SHUVRQDOLWDW� L� D� XQ

DXWRFRQFHSWH� SRVLWLX�� SHU� WDO� GH� VHU� FDSDoRV� G¶� DVVXPLU� HOV� VHXV� GHXUHV� L

H[HUFLU�HOV�VHXV�GUHWV«´

Entre els Objectius Generals (nº 2, 3 i 4), destaquen alguns aspectes nous, que

no apareixen explicitats en l’ anterior sistema educatiu, però que confirmen

l’interès  de l’actual sistema en la construcció de la individualitat, ja que

l’alumne ha de “IRUPDU�VH� XQD� LPDWJH DMXVWDGD� G¶XQ� PDWHL[�� GH� OHV� SUzSLHV

FDUDFWHUtVWLTXHV� L� SRVVLELOLWDWV�� SHU� GHVHQYROXSDU XQ� QLYHOO� G¶DXWRHVWLPD� TXH

SHUPHWL�HQFDUULODU�G¶�XQD�IRUPD�DXWzQRPD�L�HTXLOLEUDGD�OD SUzSLD�DFWLYLWDW��YDORUDU

O¶HVIRUo� L� OD� VXSHUDFLy� GH� OHV� GLILFXOWDWV�� L� FRQWULEXLU� DO� EHQHVWDU� SHUVRQDO� L

FROÂOHFWLX”, així com els aspectes interpersonals, ja que ha de ser capaç de

“UHODFLRQDU�VH�DPE�DOWUHV�SHUVRQHV�L�SDUWLFLSDU�HQ�DFWLYLWDWV�GH�JUXS��DGRSWDQW

DFWLWXGV� GH� IOH[LELOLWDW�� VROLGDULWDW�� LQWHUqV� L� WROHUjQFLD�� SHU� VXSHUDU� LQKLELFLRQV� L

SUHMXGLFLV�L�UHEXWMDU�WRW�WLSXV�GH�GLVFULPLQDFLRQV ….” .

Aquestes declaracions de principis no sempre troben un espai definit - una àrea

educativa - on concretar-se  i per això s’ha d’ interpretar que són susceptibles

d’aparèixer en qualsevol context educatiu. Ara bé, tal com expliquem en el

marc referencial, l’atenció i la concentració no són pròpiament valors, malgrat

tenir-hi relació, sinó més aviat competències clau i/o transversals .
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$TXHVW� WUHEDOO� ID� XQD� SURSRVWD� G¶� LQWHUYHQFLy� HQ� O¶¬UHD� GH� &LqQFLHV

6RFLDOV, que és on pertany el nostre lloc de treball, i on la manca d’aquestes

competències – molt accentuada en els últims anys- s’ incrementa

probablement  degut al grau d’ abstracció i generalització de molts conceptes

que s’ utilitzen en l’ ensenyament de la Història. Això es molt preocupant,

perquè dificulta el treball dels professionals d’aquesta àrea, i entorpeix de

manera significativa el procés d’ aprenentatge dels  seus continguts per part de

l’alumnat. Aquesta situació demana SURSRVWHV�LQQRYDGRUHV�GHOV�FRQWLQJXWV

FXUULFXODUV��GH�OHV�HVWUDWqJLHV�PHWRGROzJLTXHV�L�GHOV�UHFXUVRV�GLGjFWLFV�

També cal recordar que, HQ�HO�PRPHQW�HQ�TXH�HV�YD�DSURYDU�OD�/�2�*�6�(��

OHV LQYHVWLJDFLRQV�VREUH�HO�TXH�VXFFHHL[�HQ�OD�³FDL[D��QHJUD�GH�OD�PHQW´�

HQ� SDUWLFXODU� O¶HVWXGL� DPE� SURIXQGLWDW� GH� OHV� HPRFLRQV�� HVWDYHQ� SRF

GHVHQYROXSDGHV. A partir de finals dels anys 80, i sobretot en l’ última dècada,

les aportacions de la neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les

intel·ligències múltiples de Gardner 2 i el cognotivisme “calent” (per oposició al

cognotivisme fred dels anys 50-70, que estudiava la ment seguint el model d’un

ordinador) han despertat un recent interès per les emocions des de un punt de

vista científic. Aquest aspecte es desenvoluparà en l’apartat del marc

referencial.
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1��� ,QWURGXLU� HQ� OD� UHIOH[Ly� HGXFDWLYD� DFWXDO� OHV� DSRUWDFLRQV� GHOV

HIHFWHV� VRFLDOV� GHOV� PLWMDQV� GH� FRPXQLFDFLy� HQ� HOV� DOXPQHV� GH

6HFXQGjULD, bàsicament allò que es coneix com “la ment zapping”.

2.- -XVWLILFDU�OD�QHFHVVLWDW�GH�O¶HGXFDFLy�HPRFLRQDO. Les relacions entre

els membres de la comunitat educativa estan presidides més per la

dimensió emocional que per la cognitiva-racional. La major part dels

conflictes a l’escola – a tots els nivells – es plantegen, conscient o

inconscientment, a nivell emocional. Cal, doncs, ser conscient de la

necessitat d’educar no només la raó i les capacitats i habilitats

intel·lectuals, sinó també l’afectivitat i les emocions.

3.- ,QYHVWLJDU� HO� SHUTXq� FRPSHWqQFLHV� GHOV� DGROHVFHQWV� DFWXDOV� FRP

O¶DWHQFLy�L�OD�FRQFHQWUDFLy, pre-requisits de l’aprenentatge, HV�WUREHQ�HQ

IUDQFD�UHJUHVVLy, i l’augment de la dispersió mental és un fet constatable

per a la majoria d’ensenyants.

4.- Com a conseqüència d’això que s’ha exposat, és a dir, dels canvis en

els processos mentals dels adolescents actuals (“ment zapping”), de la

necessitat d’educar l’afectivitat i d’ensenyar a controlar – no reprimir – les

emocions, i contrarestar el descens continuat de les competències i de

l’atenció i concentració, la nostra aportació se centra en el GLVVHQ\�G¶XQ

SURJUDPD�TXH�HV�EDVD�HQ�OD�LQWURGXFFLy�GH�7qFQLTXHV�GH�5HOD[DFLy�L

&RQFHQWUDFLy�HQ�HOV�FHQWUHV�GH�6HFXQGjULD.

��� 'LVVHQ\�� LPSOHPHQWDFLy� L� YDOLGDFLy� G¶XQ� SURJUDPD� G¶LQWHUYHQFLy

LPSDUWLW� HQ� HO� PDWHL[� FHQWUH�� DGUHoDW� DOV� SURIHVVRUV. L’objectiu és

proporcionar recursos als docents per a fer front al nou tipus d’alumne i als

continus canvis del sistema educatiu, que han disparat els nivells de estrès

negatiu i que estan esgotant les resistències físiques i psíquiques del

professorat. Aquesta és una experiència que, pel que hem pogut esbrinar,

no té precedents.
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��� 'LVVHQ\�� LPSOHPHQWDFLy� L� YDOLGDFLy� G¶XQ� SURJUDPD� G¶LQWHUYHQFLy

GLULJLW�DOV�DOXPQHV�GH�6HFXQGjULD – però que es pot igualment aplicar als

de Primària – destinat a augmentar el seu grau d’atenció i de concentració

en els estudis, però també i – força important – a aconseguir un equilibri

mental i anímic, a controlar les emocions, i a una disminució dels nivells

d’estrès que també presenten els estudiants actuals.
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Aquest treball es fonamenta en una perspectiva d’anàlisi dels efectes socials

dels mitjans de comunicació en els alumnes, en les aportacions de l’educació

emocional i, finalment, en el model ISFOL, pel que fa al tractament de l’atenció i

de la concentració com a competències transversals o bàsiques.

������� $3257$&,Ï� '(6� '(� /¶$1¬/,6,� '(/6� ()(&7(6� 62&,$/6� '(/6

0,7-$16�'(�&2081,&$&,Ï�(1�(/6�$/801(6

McLuhan va revolucionar, ja fa unes dècades, el món de la comunicació amb el

seu cèlebre aforisme “El mitjà és el missatge” i amb l’afirmació que els grans

canvis socials al llarg de la història han estat un producte no tant de les

ideologies com dels mitjans tecnològics.

Fins els anys 90 no s’han començat a elaborar en el nostre país estudis que

extrapolin les teories de McLuhan al món escolar i analitzin com les noves

generacions, criades en l’anomenada “iconosfera” han canviat els seus hàbits

perceptius, els seus processos mentals i sobretot quina incidència té tot això en

el món escolar.

Així doncs, s’ha considerat que les aportacions de Joan Ferrés 3, professor de

Comunicació Audiovisual de la UPF, sobre la incidència dels mitjans

audiovisuals en els adolescents i joves actuals, té un gran interès i proporciona

un marc teòric sòlid per explicar la general i creixent manca d’atenció i de

concentració dels alumnes, constatada per tots els professionals de

l’ensenyament.

També l’obra de Martí Teixidor 4, aborda la manca d’articulació entre el món de

l’educació i el món comunicatiu de masses. Admet amb claredat que la

comunicació de masses interfereix l’educació escolar dels alumnes, infants i

joves, i que els mestres i professors constaten aquesta interferència afirmant

que els alumnes estan cada dia més dispersos. Martí Teixidó busca un model

integrador que articuli la intervenció entre l’educació escolar i la comunicació de
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masses i que, per tant, tots dos puguin actuar en complementarietat, enriquint-

se mútuament. El marc teòric referencial on se sustenta el seu model són les

aportacions des de la perspectiva semiòtica (Eco, Fabri), les de l’Anàlisi

Transaccional (Beni, Harris) i en una posició conscientitzadora i no

ideologitzant de la intervenció educativa (Freire).

�������$3257$&,216�'(6�'(�/¶('8&$&,Ï�(02&,21$/

/HV�HPRFLRQV�HQ�OD�WUDGLFLy�FLHQWtILFD

Les emocions juguen un paper primordial en les nostres vides. Per això, no és

d’estranyar que hagin estat objecte de preocupació i anàlisi des de  l’antiguitat.

No obstant, algunes teories psicològiques s’ han resistit a l’estudi de les

emocions, com a mínim fins els anys seixanta del segle XX. El conductivisme  i

el positivisme lògic  van considerar, per exemple, que les emocions no podien

ser objecte d’ investigació científica per no ser controlables i replicables.

A partir dels anys seixanta, va canviar el rígid model conductista d’estímul -

resposta per un altre neoconductista d’estímul - organisme - resposta, la qual

cosa va obrir la porta  a l’estudi  d’allò que succeeix a l’interior de la ment. De

tota manera, el canvi es va  produir amb l’ arribada de la psicologia cognitiva.

El “primer cognotivisme” o cognotivisme “fred” va accentuar encara més

l’omissió de l’estudi del processos emotius i motivacionals. En els primers

models cognitius, basats  en el processament de la informació, crida l’atenció

l’absència de referència a les emocions. Aquesta tendència s’aguditzarà en els

models computacionals posteriors. La metàfora de l’ordinador, com a marc de

referència del model de processament de la informació, no podia contemplar

una cosa tant immaterial com l’emoció. És a meitat dels anys seixanta, de la

mà del “ segon cognotivisme” quan es va obrir la porta a l’estudi de les

emocions 5
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Per altra banda, a mitjans del segle XX, sorgeix la psicologia humanista com

una reacció al predomini del psicoanàlisi i el conductivisme  de la primera

meitat del segle. La psicologia humanista va posar l’ accent en la importància

de les emocions. Allport (1937) va exposar els criteris bàsics de la persona

emocionalment madura. Maslow (1959,1987) es va referir a les experiències

culminants i a l’home autorrealitzat ; Fromm (1986,1993) va glossar la distinció

entre ser i tenir, etc. Carl Rogers, tot i abordar el tema des del punt de vista de

la psicoteràpia, va contribuir decisivament a posar  les bases científiques i

metodològiques de l’educació emocional  ( “2Q�EHFRPLQJ�D�SHUVRQ” (1961)).

És en el marc del cognotivisme on es troba un recent  despertar de l’interès

per les emocions des de un punt de vista científic. En són una  prova clara, les

obres de Lazarus 6 (1991), Lewis i Haviland (1993), Strongman (1991- 1992),

Goleman  7  (1995) i Csikszentmihalyi  8 (1997).

/D�WHRULD�GH�OHV�LQWHOÂOLJqQFLHV�P~OWLSOHV

Diversos autors han insistit en que les proves d’intel·ligència no prediuen l’èxit

professional o personal futur (Gardner 9,1995 ; Goleman 10 1995). Gardner

sosté que cal ampliar l’espectre de conductes considerades intel·ligents - i que

ell anomena “intel·ligències múltiples”-, a la musical, espacial, cinètica i

corporal, i en relació al tema que ens ocupa, apunta l’existència de dues

intel·ligències que resulten imprescindibles per dur una vida satisfactòria amb

un mateix i amb els altres. Les anomena :

1)� LQWHOÂOLJqQFLD� LQWHUSHUVRQDO, que consisteix en la capacitat de copsar els

estats d’ànim, els sentiments i emocions que experimenten els altres i adequar-

hi la resposta.

2)�LQWHOÂOLJqQFLD�LQWUDSHUVRQDO, que interpreta com l’accés a la vida interior, als

propis sentiments i emocions, a la capacitat d’autocontrol i automotivació, i que

es manifesta quan una persona és capaç d’harmonitzar vida i sentiments.
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Totes aquestes capacitats es donarien en major o menor mesura  en tots els

individus.

�$TXHVWD� WHRULD� H[SOLFD� FRQYLQFHQWPHQW� OD� GLYHUVLWDW� GH� FRQGXFWHV� L

KDELOLWDWV�KXPDQHV��TXH�pV� OD�GLYHUVLWDW�TXH�HV� WURED�D� OHV�DXOHV��7DPEp

HQV� DFODUHL[� SHU� TXq� HOV� DOXPQHV�� FRQVLGHUDWV� EULOODQWV�� HQ� jUHHV

HVSHFtILTXHV� ��FLqQFLHV��PDWHPjWLTXHV�� OOHQJXD«��SRGHQ�QR�VHU�FDSDoRV

G¶LQWHJUDU�VH�HQ�XQ�JUXS�R�GH�VHQWLU�VH�Ep�DPE�HOOV�PDWHL[RV�L�PDQWHQLU�XQ

ERQ�QLYHOO�G�DXWRHVWLPD.  La trajectòria vital dels adults ho acaba de confirmar:

les persones que van sobresortir acadèmicament no forçosament són persones

felices o satisfetes amb la seva vida, ni aquelles que es considera que triomfen

personalment, socialment o econòmicament, són les que de joves van tenir

més èxit amb els estudis.

$� DL[z� V¶KL� SRW� DIHJLU� TXH� XQ� GHOV� SUREOHPHV� TXH� PpV� SUHRFXSHQ� HO

SURIHVVRUDW� HQ� O¶DFWXDOLWDW� VyQ� OHV� FRQGXFWHV� DJUHVVLYHV�� HOV

FRPSRUWDPHQWV� LPSXOVLXV�G¶�DOJXQV�DOXPQHV��TXH�HOV� LPSHGHL[HQ� WUHXUH

SURILW� GH� OHV� VHYHV� FDSDFLWDWV� L� GLVWRUVLRQHQ� QRWDEOHPHQW� O¶DPELHQW� GHO

JUXS��(Q�WRWV�DTXHVWV�FDVRV����H[FHSWH�HQ�DTXHOOV�SURSHUV�D�OD�SDWRORJLD�L

SHU� DOV� TXDOV� FDO� XQD� LQWHUYHQFLy� HVSHFLDOLW]DGD� �� VHULD� FRQYHQLHQW

SURSRUFLRQDU� DOV� DOXPQHV� HVWUDWqJLHV� SHU� DO� FRQHL[HPHQW� SHUVRQDO� L

HPRFLRQDO�

/D�UHYROXFLy�HPRFLRQDO

Peter Drucker , en la seva obra “�/D�VRFLHWDW�SRVWFDSLWDOLVWD,”11  afirma que cada

dos-cents o  tres-cents anys es produeix una profunda transformació. En unes

poques dècades, la societat es modifica a si mateixa  d’una manera que les

generacions posteriors no poden ni tan sols imaginar el món en el que van

néixer els seus pares. Exemples d’aquestes transformacions serien l’

Humanisme del segle XIV, la Revolució Industrial del XVIII i la revolució

informàtica iniciada en el nostre context en els anys vuitanta.
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Hi ha arguments que porten a pensar que, en la última meitat dels anys

noranta, s’ha assistit a una UHYROXFLy�HPRFLRQDO, TXH�DIHFWD�D�OD�SVLFRORJLD�

D� O¶HGXFDFLy� L�D� OD�VRFLHWDW HQ�JHQHUDO. Manifestacions d’aquesta  revolució

són: l’augment d’estudis i publicacions relacionades amb les emocions en

psicologia; la implicació de la neurociència en l’estudi del cervell emocional que

ha  produït més de 25.000 articles en la dècada anterior, i el desenvolupament

d’ organismes especialitzats en el tema , com l’Institut d’Investigació sobre

Emocions i Salut de la Universitat de Wisconsin; l’aplicació de la intel·ligència

emocional a les organitzacions com (VWUDWHJLD� HPRFLRQDO� SDUD� HMHFXWLYRV

(1997) de Cooper i Sawaf; l’aplicació de la intel·ligència emocional a l’educació

mitjançant obres com /D�LQWHOLJHQFLD�HPRFLRQDO�GH�ORV�QLxRV�(1997)�de Shapiro;

la presa de consciència per part d’un sector cada vegada més ampli

d’educadors de com tot això cal que incideixi en la pràctica educativa, tal com

es pot veure en diversos monogràfics  de revistes especialitzades �������������

&XDGHUQRV�GH�3HGDJRJLD��$XOD�GH�LQQRYDFLyQ�HGXFDWLYD���������

������� /¶$7(1&,Ï� ,� /$� &21&(175$&,Ï� &20� $� &203(7Ê1&,(6

75$169(56$/6

Un dels problemes teòrics que van sorgir en l’elaboració d’aquest treball fou

definir amb precisió l’àmbit de l’atenció i de la concentració. Semblava clar que

no se les podia incloure en el camp dels valors, tan reconegut en la teoria

bàsica de la Reforma Educativa, però que hi tenien algun tipus de relació.

Vam consultar aquests dubtes amb el Dr. R.Bisquerra, supervisor del projecte, i

ens va adreçar cap a una bibliografia de l’àmbit de l’educació professional, però

d’on podíem extrapolar cap a l’educació secundària conceptes com el de

competències, clau i/o tranversals.
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S’ha partit del model conceptual que ha elaborat el (ISFOL) 12, evidentment

adaptant-lo del món laboral al món escolar. La definició de FRPSHWqQFLHV

WUDQVYHUVDOV, segons aquest model seria: “conjunt d’habilitats d’ample espectre

que afecten diferents tipus de tasques, des de les més elementals a les més

complexes i que es desenvolupen en situacions diverses, per la qual cosa són

àmpliament generalitzables. S’adquireixen a partir de les experiències tant

escolars com personals i són essencials per a transferir les capacitats

individuals a l’àmbit acadèmic i al professional, convertint-les en habilitats que

produeixen un comportament eficaç en qualsevol àmbit”.

En aquest model, les competències transversals s’aborden fonamentalment

com un repte en relació a l’individu i al lloc d’estudi o treball al que s’estan

transferint. Implica un canvi de perspectiva, que consisteix en posar l’accent de

la formació en les competències transversals per, a partir d’aquí, poder avaluar

com el subjecte està en millor disposició d’aprendre les competències

tècniques que se li exigeixen en cada moment.

(V� SRW� FRQFORXUH�� GRQFV�� TXH� O¶DWHQFLy� L� OD� FRQFHQWUDFLy� SRGHQ� VHU

FRQVLGHUDGHV� FRP� D� SUH�UHTXLVLWV� GH� O¶HQVHQ\DPHQW�DSUHQHQWDWJH� L�� WDO

FRP�V¶KD�H[SOLFDW�� FRP�D�FRPSHWqQFLHV�FODX�R� WUDQVYHUVDOV�� O¶DGTXLVLFLy

GH� OHV� TXDOV� pV� WRWDOPHQW� QHFHVVjULD� SHU� DO� WUHEDOO� LQWHOÂOHFWXDO� TXH� HV

GHVHQYROXSD�D�OHV�DXOHV�
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�����-867,),&$&,Ï�'(/�75(%$//

�������/$�0(17�=$33,1*

Tot educador hauria de plantejar-se un problema greu: la contradicció entre el

sistema educatiu i l’entorn socio-cultural en el que neixen i creixen les noves

generacions d’alumnes.

M. McLuhan  13 va expressar de manera molt encertada aquesta contradicció.

En l’any 1967, escriu: “Hi ha un abisme entre l’aula i l’ambient d’informació

electrònica integrada de la casa moderna. Al nen televident d’avui en dia se’l

bombardeja cada minut amb notícies DGXOWHV: inflació, disturbis, guerra,

impostos, delinqüència, belleses en banyador…, i queda perplex quan ingressa

en l’ambient del segle XIX que caracteritza encara el sistema educatiu, amb

informació escassa però ordenada i estructurada per patrons, temes i

programes fragmentats i classificats (…) (O�QHQ�G¶DYXL�HVWj�FUHL[HQW�DEVXUG,

perquè viu en dos mons i cap d’ells l’impulsa a créixer. Créixer: aquesta és la

nova tasca, tasca que és total. La mera instrucció no és suficient” (M. McLuhan,

1987, p.14).

Altres autors s’han sumat a l’anàlisi d’aquesta contradicció entre la institució

escolar i l’entorn social en el que està submergit l’alumne. Ch. Weingartner 14,

per exemple, descriu la contraposició entre l’escola i els mitjans de masses des

del punt de vista de la capacitat persuasiva: ³)RUD�GH� O¶HVFROD��HQ� O¶DPELHQW

PHGLD��KL�KD�XQ�HQRUPH�SRGHU�SHU�DO�SURVHOLWLVPH��SHU�D� OD�SURSDJDQGD� L

SHU� D� OD� SHUVXDVLy�� (Q� FDQYL�� GLQWUH� GH� O¶HVFROD�� DTXHVW� SRGHU� HVWj

DEVROXWDPHQW�DEVHQW«�(QIURQW��G¶DTXHVWD�SRGHURVD�FDSDFLWDW�HOHFWUzQLFD

SHU�D�GHVHQYROXSDU�SHQVDPHQW�HQ�HO�PyQ�UHDO��IRUD�GH�O¶HVFROD��DTXHVWD�QR

WDQ�VROV�V¶KD�WRUQDW�DQDFUzQLFD�VLQy�WDPEp�LQHILFDo´�

Judith Lazar també es refereix a la contradicció entre els dos mons, però ho fa

des del punt de vista dels retrets que es fan mútuament: “El nen es troba
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atrapat entre dos cultures radicalment diferents. Una és llibresca, oficialment

reconeguda, citada com a referència. L’altra, la televisiva, és contestada i, tot i

així, universal. Per una banda, a l’escola, només es parla a l’alumne de la

cultura clàssica, que es defineix com a noble. Per l’altra, davant de la petita

pantalla, se submergeix en una cultura mosaic, considerada com a subcultura

per a la majoria d’ensenyants”.

Alguns autors consideren l’escola clarament responsable d’aquesta dissociació,

com per exemple, C. Freinet: “Aquest desordre cultural persistirà mentre

l’escola pretengui educar els nois amb instruments i sistemes vàlids fa

cinquanta anys, però desbordats per la tècnica contemporània. A l’escola,

subsistiran les lliçons, els braços creuats, les memoritzacions, els exercicis

morts, i, a l’exterior, la borratxera d’imatges, d’il·lustracions i de cinema”. També

M. McLuhan i G.B Leonard 15 consideren responsable l’escola: “Les institucions

escolars malgasten cada vegada més i més energia en preparar els alumnes

per a un món que no existeix”

7UHWV�G¶DTXHVW�PyQV�FRQWUDSRVDWV�

Un aspecte important que hauria de plantejar-se la pedagogia actual és

justament aquesta divergència – o, fins i tot, contradicció – des del punt de vista

dels paràmetres comunicatius entre l’escola i la societat (per a la que

teòricament educa), entre l’àmbit escolar i l’entorn sòcio-cultural en el que creix

l’alumne.

Mentre a l’escola la forma d’expressió hegemònica és verbal, en la societat, és

icònica o audiovisual. L’escola educa fonamentalment HQ i DPE la paraula

parlada o escrita. En canvi, en el món real, hi predominen missatges de tipus

audiovisual. Això suposa que l’alumne visqui escindit, com esquizofrènic. Per

una banda, hi ha la FXOWXUD�PRVDLF� caracteritzada per la ubiqüitat, la dispersió,

el caos aleatori, la seducció, la fascinació sense reflexió crítica. Per una altra, hi

ha l’anàlisi, l’estructura, el rigor i la sistematització, el verbalisme i la lògica.

Això sí, amb distanciament i sense capacitat de seducció.
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Es podria  sintetitzar d’aquesta manera alguns dels trets que defineixen

aquests dos móns contraposats:

(6&2/$ 0,7-$16�'(�0$66(6

&XOWXUD�KXPDQtVWLFD &XOWXUD�PRVDLF

+HJHPRQLD�YHUEDO +HJHPRQLD�DXGLRYLVXDO

$EVWUDFFLy &RQFUHFLy

$QjOLVL ,PPHGLDWHVD

/zJLFD 6HQVDFLRQV

6LVWHPDWLW]DFLy��HVWUXFWXUD 'LVSHUVLy��FDRV�DOHDWRUL

/LQHDOLWDW 8ELT�LWDW

9ROXQWDW�SHUVRQDOLW]DGRUD��VHQVH

FDSDFLWDW�GH�VHGXFFLy

&DSDFLWDW�GH�IDVFLQDFLy��DPE

ULVF�GHVSHUVRQDOLW]DGRU�

Tal vegada el més inquietant de la contradicció entre aquests dos universos

sigui aquest últim element de la comparació: la contraposició entre seducció

amb risc de despersonalitzar i l’intent de personalització sense capacitat de

fascinació. Els alumnes se senten fascinats o seduïts pels mitjans de masses

enfront dels quals els costa adoptar actituds reflexives i crítiques. Per contra, a

l’escola, solen adoptar – potser a la força -, actituds més o menys reflexives,

però se senten escassament seduïts, fins i tot quan s’incorporen a

l’ensenyament tècniques i recursos audiovisuals.

Aquesta divergència és particularment greu si tenim en compte que OD�FXOWXUD

LFzQLFD en la que es mou l’alumne – aquesta espècie d’iconosfera en la que viu

immers -, DFDED� SHU� WUDQVIRUPDU� HOV� VHXV� JXVWRV�� HOV� VHXV� KjELWV

SHUFHSWLXV� L�� ILQV� L� WRW�� HOV� VHXV� SURFHVVRV� PHQWDOV�� FRQYHUWLQW� HQ

GHVIDVDGHV�L� LQHILFDFHV�PROWHV�GH� OHV� IRUPHV�GH�FRPXQLFDFLy�XWLOLW]DGHV

WUDGLFLRQDOPHQW D�O¶HVFROD.
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0RGLILFDFLy�GHOV�KjELWV�SHUFHSWLXV�L�GHOV�SURFHVVRV�PHQWDOV��

Quan una generació respira i queda embeguda d’imatge, es distancia de les

generacions que no estiguin en aquest procés.  Per tant, per adaptar-s’hi,

l’escola hauria de canviar els continguts i les formes d’ensenyar. Una de les

intuïcions més felices de M. McLuhan és la que dóna títol a una de les seves

obres més conegudes: “/D�FRPSUHQVLyQ GH� ORV�PHGLRV�FRPR�H[WHQVLRQHV�GHO

KRPEUH”. Pel pensador canadenc, entrem en contacte amb els altres i amb el

món a través del cos. Amb el cos, ens posseïm a nosaltres mateixos i ens

realitzem com a persones.

Els mitjans, les invencions tècniques, són extensions del cos, prolongacions

d’una facultat física o psíquica. Així, la pala mecànica és una prolongació de la

mà, la roda i l’accelerador ho són del peu, el telèfon ho és de l’oïda … Es

podria dir que les innovacions tècniques comencen oferint possibilitats

tecnològiques que, quan són acceptades socialment, acaben provocant canvis

psicològics, que sovint esdevenen necessitats psicològiques. Per exemple, a

mesura que la ràdio i el gramòfon es van anar imposant, es van convertir en

necessitats, i ara gairebé no sabem estar en silenci.

Quines són les repercussions d’aquests canvis? L’expressió ³LFRQRVIHUD”

implica que la persona viu en una atmosfera que el condiciona. Per tant, un nen

que ha nascut i crescut respirant imatges serà diferent del que va néixer i

créixer en un món de lletres. La cultura audiovisual o iconosfera genera, doncs,

un nou tipus de persona, modificada profundament pel que fa a hàbits

perceptius, processos mentals i gustos.

Ja hem comentat com la ràdio i el gramòfon van canviar els hàbits perceptius.

La televisió també. La televisió és una prolongació de la vista i de l’oïda. Una

de les proves de que altera la percepció de la realitat és que imposa un ritme

visual trepidant. També en aquest cas, la possibilitat tecnològica acaba

convertint-se en una necessitat psicològica. No té res d’estrany, doncs, que el

tipus de comportaments fragmentaris  davant el televisor, com el ]DSSLQJ,

s’estenguin a altres àmbits de la vida quotidiana: els transports com a ]DSSLQJ

en l’espai, la lectura fragmentària de diaris  i revistes, la dispersió en les
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converses informals, els menjars a base de picades i a deshores, la moda com

a culte al canvi, la pèrdua de fidelitat en el vot polític i, fins i tot, en la parella.

Aquest ]DSSLQJ actitudinal posa de relleu la impaciència com a element

característic de la nova cultura. Quant als processos mentals, se sap que el

còrtex cerebral està dividit en dos hemisferis, el dret i l’esquerre. En les últimes

dècades, s’han incrementat els estudis entorn a l’especialització dels hemisferis

cerebrals. En síntesi, el que actualment se sap del cert sobre cada hemisferi és

el següent:

+(0,6)(5,�(648(55( +(0,6)(5,�'5(7

&RQWUROD�HO�FRVWDW�GUHW�GHO�FRV &RQWUROD�HO�FRVWDW�HVTXHUUD�GHO

FRV

$QDOtWLF��OzJLF��UDFLRQDO� 6LQWqWLF��DUWtVWLF�

,QWHOÂOHFWXDO ,QWXwWLX

/LQHDO��VHT�HQFLDO� *OREDO��VLPXOWDQL�

7HPSRUDO (VSDFLDO

9HUEDO 0XVLFDO��SLFWzULF�

)UDJPHQWD *OREDOLW]D

$FWLX 5HFHSWLX

Activitats com la lectura i l’escriptura estan controlades fonamentalment per

l’hemisferi esquerre, perquè són de caràcter analític, lògic i abstracte. En canvi,

el reconeixement d’una imatge està controlat per l’hemisferi dret, perquè és una

activitat bàsicament globalitzadora i fortament connectada amb la intuïció, la

sensibilitat i l’emotivitat.

Encara que convé  no ser excessivament simplistes o reduccionistes en

l’aplicació dels principis sobre l’especialització dels hemisferis cerebrals, no és

difícil arribar a la conclusió que les noves generacions (nascudes i crescudes

en la iconosfera) han potenciat les habilitats mentals relacionades amb

l’hemisferi dret, mentre que han atrofiat –almenys infrautilitzat-, les de

l’hemisferi esquerre.
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Això té unes repercussions clares en el llenguatge i les habilitats mentals, que

es podrien esquematitzar de la següent manera:

1Ò0(526 //(1*� //(1*� ,0$7*(6 0Ò6,&$

(6&5,7 25$/

Càlcul Lectura Conversa Contemplació

Audició

    Abstracció         Concreció

     Anàlisi            Síntesi

    Racionalitat          Sensibilitat

     Reflexió            Intuïció

(Hemisferi esquerre)       (Hemisferi dret)

La capacitat de concentració augmenta en la� ORJRVIHUD i disminueix en la

LFRQRVIHUD. En el cas de la simultaneitat, el procés és invers, ja que, com es

veia més amunt, la logosfera està regida per la linealitat i la iconosfera per la

ubiqüitat. Per altra banda, les persones adultes (i, com més grans, més en creix

la tendència) tenen més capacitat de concentració però menys de simultaneïtat

(fer vàries coses alhora) i de captar elipsis.

6L� DL[z� pV� DL[t�� OD� SURSRVWD� G¶LQWURGXLU� D� O¶HQVHQ\DPHQW� REOLJDWRUL

FRPSHWqQFLHV� TXH� UHIRUFLQ� O¶HVFDVVD� FDSDFLWDW� GH� FRQFHQWUDFLy� GHOV

DGROHVFHQWV�DFWXDOV�WLQGULD�XQD�VzOLGD�EDVH�WHzULFD�L�OD�VHYD�DSOLFDFLy�IDULD

SRVVLEOH�FRPSHQVDU�DTXHVW�GqILFLW��TXH�O¶DFWXDO�FXOWXUD�DXGLRYLVXDO�QR�ID

PpV�TXH�SRWHQFLDU�

&DO� GLU� TXH� pV� OzJLF� TXH� XQD� SHUVRQD� HV� WUREL� D� JXVW� DPE� DTXHOOHV

DFWLYLWDWV�SHU�D�OHV�TXH�VH�VHQW�FDSDFLWDGD�L��HQ�FDQYL��UHEXWJL�DTXHOOHV�TXH

OL� FRVWHQ� PpV� GH� GXU� D� WHUPH�� 3HU� WDQW�� OHV� PRGLILFDFLRQV� GH� WLSXV

SHUFHSWLX� L� PHQWDO� YLVWHV� DQWHULRUPHQW� WHQHQ� XQD� OzJLFD� WUDGXFFLy� HQ

O¶DFWLWXG�GHOV�DOXPQHV�
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El món de l’escola, immers en la logosfera, propicia respostes reflexives (estic

d’acord o no n’estic), valors com l’esforç i la paciència (llegir educa en la

paciència) i el plaer no és instantani, és retardat. En canvi, l’adolescent que viu

i ha mamat els valors de la iconosfera tendeix a les respostes emotives

(m’agrada/no m’agrada), a la immediatesa i a la impaciència (veure imatges

educa en la impaciència) i al gust pel dinamisme i pel plaer instantani.

4XDQ� HOV� SURIHVVRUV� HV� TXHL[HQ� GH� OHV� GLILFXOWDWV� TXH� HOV� DOXPQHV

PDQLIHVWHQ� SHU� D� VHJXLU� XQ� UDRQDPHQW� OzJLF� R� VLPSOHPHQW� XQ� GLVFXUV

YHUEDO�� VROHQ� DWULEXLU�KR� D� OD� IDOWD� GH� YROXQWDW� L� D� OD� LQFDSDFLWDW� SHU� D

O¶HVIRUo��3RWVHU�QR�pV�XQ�SUREOHPD�WDQ�VLPSOH��/¶DOXPQH�DFWXDO��DPE�XQD

PHQW�GH� WLSXV�]DSSLQJ�� Wp�PpV�FDSDFLWDW�GH�FRPSUHQVLy�VHQWLQW�R� LQWXLQW

TXH�UDRQDQW�R�DQDOLW]DQW��(O�VLVWHPD�HGXFDWLX�QHFHVVLWD��GRQFV��FDQYLDU� L

DGDSWDU�VH�D�DTXHVW�QRX�DOXPQH��8Q�FDQYL�G¶DTXHVWD�PDJQLWXG�WDPSRF�QR

pV�QRX�HQ�OD�KLVWzULD��6zFUDWHV�MD�FULWLFj�OD�LQYHQFLy�GH�O¶HVFULSWXUD�SHUTXq�

VHJRQV�HOO��UHEDL[DYD�OD�FXOWXUD��pV�D�GLU��SURSLFLDYD�OD�SqUGXD�GH�PHPzULD�

La nostra proposta va dirigida a aprendre a compaginar l’emoció i la reflexió,

incrementant la capacitat d’atenció i concentració de l’alumne. &DO�SDUWLU�GH�OD

QRYD�PHQWDOLWDW� GHOV� HVWXGLDQWV� DFWXDOV� conèixer els seus trets, saber les

modificacions que estan produint en la seva percepció i en els seus gustos i

oferir-los recursos que els ajudin a bandejar aspectes com  el neguit, la

superficialitat i la manca de reflexió.
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És comprensible que una gran part del professorat, en sentir parlar d’ educació

emocional, adopti una actitud escèptica. La manca de tradició, la novetat de la

temàtica i l’èmfasi que l’ educació ha posat tradicionalment en la dimensió

racional-cognitiva, expliquen aquest desinterès o, fins i tot, recel. Això obliga a

justificar la necessitat i importància de l’educació emocional. Entre d’ altres, es

poden recordar els següents arguments per justificar una major atenció a la

dimensió emocional des de l’ educació:

D��'HV�GHO�SURFpV�HGXFDWLX�

Molts problemes educatius tenen una causa nuclear relacionada amb un

descontrol emocional. Això passa amb el fracàs escolar, problemes de

disciplina, consum de drogues, actes de vandalisme, violència, etc.

La manca de control emocional  per part d’un sector  important de

l’alumnat el pot portar a conductes inadequades en situacions de

conflicte, com ara exàmens, selectivitat, relacions amb els altres, procés

de recerca de feina, etc.

Les relacions entre els membres de la comunitat educativa (professor -

alumne, alumne - alumne, professor - família, professor - professor  etc.)

estan presidides més per la dimensió emocional que per la cognitiva-

racional. Desconèixer aquesta realitat pot fer  prendre decisions

inadequades.

E��'HV�GH�OD�WHRULD�GH�OHV�LQWHOÂOLJqQFLHV�P~OWLSOHV��

En la segona  meitat de la dècada dels noranta, ha tingut una àmplia

difusió la teoria de les intel·ligències múltiples ( Gardner 1995 ). Entre

elles, figuren la intel·ligència interpersonal i la intrapersonal.  Aquesta
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teoria suposa un repte per al futur de l’educació, en el que caldrà tenir en

compte aspectes educatius fins ara oblidats, com les emocions.

Com assenyala Gardner 16, concentrar-se en les capacitats lingüístiques

i lògiques durant l’escolaritat formal pot suposar una estafa per als

individus que tenen capacitat en altres intel·ligències. Per altra banda, el

fet de no prendre en consideració la intel·ligència emocional en el

sistema educatiu pot suposar una atrofia de considerables

conseqüències per al desenvolupament personal i social.

F��'HV�GH�OD�VDOXW�HPRFLRQDO�

Algunes dades recents indueixen a la reflexió. Per exemple: durant 1998,

a l’Estat espanyol, es van  gastar prop de 48.000 milions de pessetes en

antidepressius . La venda d’ aquests fàrmacs s’ ha triplicat en els últims

10 anys. Aquestes xifres, realment espectaculars, són un indicador dels

problemes emocionals que pateix la societat actual, cosa que ens

permet parlar de fenomen social.  És de domini públic que l’ estrès i la

depressió són dues lacres que incideixen en la salut i en la qualitat de

vida. Des de la educació emocional, es pretén abordar la dimensió

preventiva.

G�� 'HV� GH� OD� UHYROXFLy� GH� OHV� WHFQRORJLHV� GH� OD� LQIRUPDFLy� L� OD

FRPXQLFDFLy�

S’ha entrat de ple en la societat de la informació i la comunicació de

masses, on hi ha el perill que les relacions interpersonals quedin

substituïdes per les tecnologies de la informació (Internet,  telemàtica,

televisió, ràdio, CD-rom, vídeo, etc.). Això pot provocar un aïllament físic

i emocional  de l’ individu.  Com a substituts de les relacions d’ afecte a

vegades s’ utilitzen programes de radio, televisió, animals de companyia,

consum de drogues, etc.
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Paral·lelament, la societat de la informació proporciona una  immensa

oferta  documental, i cal escollir. A vegades, això pot conduir a situacions

de confusió, sensació d’impotència i desànim. De tot això se’n deriva un

argument més a favor d’educar emocionalment  a les noves generacions

per afrontar amb èxit els nous reptes del futur.

H��'HV�GHO�QRX�URO�GHO�SURIHVVRU�

Cada vegada es veu més clar que el rol tradicional del professor, centrat

en la transmissió de coneixements, està canviant. Actualment es donen,

com a mínim, dos fenòmens interrelacionats  que obliguen a aquest

canvi de rol: l’obsolecència dels coneixements i les noves tecnologies de

la informació.

Això ens  porta a un escenari en el qual els alumnes adquireixen

coneixements en el moment en el que el necessiten, a través de mitjans

tecnològics. En funció d’ aquestes tecnologies, i d’ acord amb el que

s’exposa en el paràgraf anterior, el rol del professor canvia, passant de

l’ensenyament tradicional a una relació de suport, amb un fort

component emocional. Això comportarà un reciclatge del professorat per

posar-lo en situació d’impartir educació emocional.
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/¶DWHQFLy té un caràcter primordial en l’adquisició de tota la informació que

arriba al nostre cervell. Per aquesta raó, quan és incompleta o inconstant,

provoca buits informatius que repercuteixen en la tasca intel·lectual. Les

característiques principals d’aquest estat són:

- No s’aprenen bé els conceptes.

- S’obliden a causa d’una informació imprecisa i per manca d’interès.

- El temps dedicat a l’estudi o a la informació s’allarga provocant

cansament o fatiga.

- Crea confusió en la tasca que s’està realitzant, en parar atenció a

altres estímuls diferents a la feina que s’està fent.

És curiós constatar que, essent l’atenció un pre-requisit o competència bàsica

de l’aprenentatge, només se n’ha trobat bibliografia en el camp del tractament

psicopedagògic 17 .En canvi, pràcticament no hi ha cap apartat rellevant sobre

aquest tema en la immensa bibliografia sobre l’ensenyament-aprenentatge dels

alumnes no-patològics.

/D� FRQFHQWUDFLy és una competència prèvia fonamental per tal que

l’aprenentatge sigui eficaç. Representa la capacitat de la ment de centrar-se en

el que està fent, sense distreure’s en altres coses o en el maremàgnum d’idees,

records, fantasies i expectatives que exigeixen atenció i que molt sovint

s’interposen entre nosaltres i la feina que tenim.

La concentració assegura que la ment sigui conscient al 100%. La majoria de

nosaltres hem passat per l’experiència de llegir una pàgina de qualsevol llibre i

després no recordar ni una paraula. Hem dut a terme totes les operacions

correctes de la lectura, però la comprensió haurà estat nul·la.  És com si la

ment hagués funcionat amb el pilot automàtic. S’ha de reconèixer, però, que se

sap molt poc de les activitats de les que s’encarrega aquest pilot.
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En canvi, si el que estem fent és d’interès personal, la desconnexió del pilot

automàtic i l’entrada en un estat de concentració es produeix amb molta

facilitat. Podem mantenir l’atenció en qualsevol tasca (dibuixar, llegir,…),

sempre i quan en gaudim. És fàcil d’observar l’absoluta concentració amb la

que els nens petits duen a terme qualsevol activitat si els crida l’atenció.

Ara bé, en arribar a l’edat escolar, els nens s’incorporen a una rutina

d’activitats, moltes no escollides voluntàriament, i que sobretot no els desperten

un interès immediat. És aleshores quan apareix l’avorriment i la ment decideix

anar a buscar coses més interessants en les que ocupar-se, ja sigui en el món

exterior o a l’interior, a través de fantasies i somnis.

$TXHVW� IHQRPHQ� V¶KD� SURGXwW� G¶XQD� PDQHUD� FRQVWDQW� GHV� TXH

O¶HQVHQ\DPHQW� HV� YD� JHQHUDOLW]DU�� SHUz� KD� VRIHUW� XQD� DFFHOHUDFLy

LPSUHVVLRQDQW� HQ� HOV� ~OWLPV� DQ\V�� GHJXW� D� O¶DSDULFLy� D� O¶HVFROD� GH� OHV

QRYHV� JHQHUDFLRQV� TXH� SURYHQHQ� GH� OD� LFRQRVIHUD�� $TXHVWV� DOXPQHV�

VREUHWRW� D� 6HFXQGjULD�� � KDQ� GH� FRQYLXUH� DPE�SURIHVVRUV� TXH� KDQ� UHEXW

XQD�HGXFDFLy�L�XQV�YDORUV�GHO�TXH�V¶DQRPHQD�ORJRVIHUD��RQ�SUHGRPLQD�OD

SDUDXOD�L�OD�UDFLRQDOLWDW��(O�[RF�pV�EUXWDO��SHU�XQV�L�DOWUHV��L�H[SOLFD��HQ�JUDQ

SDUW��HO�PDOHVWDU�GRFHQW�DFWXDO�L�HOV�PLJUDWV�UHVXOWDWV�GHOV�DOXPQHV�

Per tant, una bona part de l’ensenyament-aprenentatge que es realitza a les

escoles és extremadament ineficaç. No és una crítica als professors ni tan sols

al sistema escolar, sinó un simple reconeixement que els nois només

aconsegueixen retenir una part molt petita del currículum que estudien. A totes

les edats i a tots els nivells de capacitat, el grau d’entusiasme que mostra la

ment per la majoria de coses que se li exigeixen és mínim i aquesta busca

refugi en alguna cosa més engrescadora.

Aquí és on entra en joc l’ensinistrament mental. $PE� XQ� HQWUHQDPHQW

DGHTXDW�� OD� PHQW pV� XQD� HLQD� H[WUDRUGLQjULDPHQW� EHQHILFLRVD�� FDSDo� GH

UHWHQLU�JUDQV�TXDQWLWDWV�G¶LQIRUPDFLy��G¶H[HUFLU�OD�FUHDWLYLWDW��OD�RULJLQDOLWDW

L�OD�LQWXwFLy��L�GH�GXU�D�WHUPH�WRW�HO�TXH�HPSUHQ�DPE�HFRQRPLD�L�HILFjFLD�
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Es pot fer alguna cosa per prevenir les deficiències emocionals mencionades

en l’apartat anterior, GHV�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX?

La nostra resposta és afirmativa. Creiem que la introducció de tècniques de

relaxació  i concentració  pot contribuir eficaçment  a potenciar el benestar dels

alumnes, optimitzar el seu rendiment acadèmic i prevenir  situacions

emocionals negatives.

Beneficis  que es poden obtenir :

5HOD[DFLy�ItVLFD . L’ús continuat d’ aquestes tècniques  reeduca el cos,

elimina els mals hàbits de tensió física i els sobreesforços innecessaris

que acostumem a assumir des que som petits. A més, procura una major

consciència corporal. L’alumne que practica està en harmonia  amb el

seu cos, fins al punt de percebre la tensió i relaxar-la.

'HVHQYROXSDPHQW� GH� OD� FRQFHQWUDFLy. Aquestes tècniques parteixen

de la concentració i, per tant, són una de les millors formes de

desenvolupar-la. Atès  que es tracta d’una concentració pura, i no de la

simple capacitat per a concentrar-se en alguna cosa, la seva propagació

a altres àrees de la vida es produeix de manera ràpida i efectiva. Això

explica que els alumnes entrenats siguin  capaços de concentrar-se en

tot allò que exigeix un aprenentatge o una realització, mantenint l’interès

fins que la tasca ha finalitzat del tot.

7UDQTXLOÂOLWDW� FUHL[HQW� � L� FDSDFLWDW� GH� VXSHUDU� O¶HVWUqV�� L’immensa

majoria� dels alumnes que van a la consulta dels psicòlegs i del

psiquiatres amb problemes de depressió, ansietat i estrès, reconeixen

que quasi tots els seus problemes procedeixen dels pensaments i les

idees que els dominen, obsessionen o pertorben la seva ment. A mesura

que es cultiven de manera regular les tècniques de concentració i de

relaxació, els pensaments tenen un poder molt inferior sobre el subjecte i
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el mateix passa amb les emocions. L’ individu pot sentir tristesa o estar

enfadat, però tal com succeeix amb les idees indesitjables, aquestes

emocions es mantenen a una considerable distància  de l’alumne

practicant, que malgrat tot, experimenta una poderosa sensació de pau i

de tranquil·litat interior.

'HVHQYROXSDPHQW� GH� OD� FRQVFLqQFLD. La consciència és la capacitat

d’adonar-nos d’allò que succeeix al nostre voltant i de desviar l’atenció

d’una cosa a l’altra, sense que ens distreguin amb pensaments i diàlegs

interiors.

'HVHQYROXSDPHQW� GHO� SHQVDPHQW� FUHDWLX. La creativitat implica

accedir o obrir-se als nivells inconscients de la ment, on neixen els

pensaments originals. Com més calmada està la ment conscient, més

capaços serem d’arribar a aquests nivells.

'HVHQYROXSDPHQW� GH� OD�PHPzULD. Una bona part del nostre oblit es

deu a la nostra incapacitat per a concentrar-nos en allò que succeeix al

nostre voltant i, en conseqüència, per a emmagatzemar-ho en els

nostres bancs de memòria. En gran part es deu a la interferència de la

ment conscient, sobretot quan estem preocupats o ansiosos, com per

exemple, abans de fer un examen. (OV� H[HUFLFLV� GH� UHOD[DFLy� L� GH

FRQFHQWUDFLy�DMXGHQ�D��GLVPLQXLU�DTXHVWHV�HPRFLRQV�LQKLELGRUHV��L

HQV� SHUPHWHQ� UHFRUGDU� OHV� FRVHV� HQ� HO� PRPHQW� QHFHVVDUL� El

desenvolupament de la consciència  també contribueix a potenciar la

memòria. En aquest sentit, no aconseguirem recordar les coses amb

regularitat a no ser que siguem plenament conscients d’elles. Amb molta

freqüència  acusem als nois i noies d’ “estar als núvols” o d’oblidar coses

que per a nosaltres són importants. Doncs bé, el problema consisteix –

almenys parcialment - en que passem tant de temps dient-los que

pensin, que tanquem una bona part de la seva consciència del món

exterior.
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A més a més d’aquests beneficis físics i psicològics, OD� XWLOLW]DFLy� GH

WqFQLTXHV� GH� FRQFHQWUDFLy i GH� UHOD[DFLy WDPEp� pV� SURILWRVD� D� QLYHOO� GH

VDOXW. Encara que hi ha variacions personals, en general, es pot comprovar un

descens del ritme cardíac i molts altres beneficis psicològics, derivats de la

relaxació i del descens del nivell d’estrès. Aquests beneficis no només actuen

durant la pràctica, sinó que també s’estenen a la vida diària. Habitualment, HOV

TXH� SUDFWLTXHQ� DTXHVWHV� WqFQLTXHV� VH� VHQWHQ� PpV� WUDQTXLOV� L� PHQ\V

SURSHQVRV�D�O¶DQVLHWDW�L�D�OHV�HPRFLRQV�QHJDWLYHV� i amb més capacitat per

afrontar  els desafiaments i tensions pròpies de la vida. Moltes vegades són

capaços de dur a terme una tasca que exigeix un gran esforç d’una manera

més satisfactòria  i amb molta menys pressió.

A diferència de molts adults, els nois i noies d’aquesta edat no solen patir

pressió arterial alta o trastorns cardíacs, encara que és probable que la llavor

d’aquestes i de moltes altres malalties típiques dels adults, es gestin durant  la

infància i l’adolescència. Com més ajudem als alumnes a estar en pau amb el

seu propi cos, més possibilitats tindrem d’ajudar-los a evitar aquestes

patologies letals en el futur.
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En la temporització que vam presentar en la memòria del projecte per l’obtenció

de la llicència (juny 2000) esmentàvem en la primera fase l’elaboració d’un

“estudi sobre la manca d’atenció i concentració dels alumnes  del segon cicle

del’E.S.O.”

La justificació d’aquest estudi es basava en la hipòtesi que una de les raons de

l’actual  malestar docent i de l’escàs aprofitament dels estudis per part dels

alumnes radica en la manca d’atenció, i sobre tot no diguem de concentració,

de les noves generacions. Aquest és un fet constatat per qualsevol professor.

Diem constatat, ja que li podem aplicar allò de la O¶REMHFWLYLWDW�LQWHUVXEMHFWLYD,

de la qual parla el doctor R. Bisquerra, quan una percepció contemplada des de

la subjectivitat es posa en comú amb la del altres professionals i s’obté  un grau

de concordança molt alt, podem parlar d’una objectivitat construïda a partir de

moltes subjectivitats.

Malgrat aquesta evidència ens ha estranyat força constatar de nou, que,, en la

immensa bibliografia sobre els processos d’aprenentatge, l’atenció, i sobre tot

la dispersió mental de les noves generacions, rep un tractament escàs i quasi

sempre lligat únicament a la motivació.

És per aixó que ens va sorprendre gratament la publicació a  La Vanguardia  18

d’un article, a tota pàgina, sobre el dèficit d’atenció dels escolars actuals. El

subtítol de l’article era prou revelador “uno de cada siete escolares sufre

hiperactividad o deficit de atención”. Transcrivim a continuació un paràgraf:

³(O� QLxR� TXH� VyOR� SUHVHQWD� � GpILFLW� GH� DWHQFLyQ�� SHUR� QR� KLSHUDFWLYLGDG�

VXHOH� VHU� HO�PiV� SHUMXGLFDGR´� H[SOLFD� OD� QHXURSHGLDWUD� � $QQD� 6DQV�� GHO

KRVSLWDO� 6DQ� -RDQ� GH� 'pX�� /D� UD]yQ� HV� TXH� HO� KLSHUDFWLYR� QR� SDVD

LQDGYHUWLGR� \� HO� QLxR� FRQ� GpILFLW� GH� DWHQFLyQ�� Vt�� 3RU� OR� WDQWR�� VH� VXHOH

EXVFDU�UHPHGLR�~QLFDPHQWH�D�ORV�FDVRV�GH�7'$+����� �TXH�VH�DFRPSDxDQ

GH� KLSHUDFWLYLGDG�� 5HVXOWDGR�� HO� QLxR� TXH� VyOR� WLHQH� GpILFLW� GH� DWHQFLyQ
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SLHUGH�FRPED�HQ�OD�HVFXHOD�\�HQWUD�HQ�XQD�HVSLUDO�GHVFHQGHQWH�GH�IDOWD�GH

DXWRHVWLPD��GHVPRWLYDFLyQ�\� � IUDFDVR�HVFRODU��6L�GHVSXpV�HO�QLxR�TXHGD

UH]DJDGR�\�QR�SXHGH�DFFHGHU�D� OD� �FDUUHUD�R� OD�SURIHVLyQ�TXH� OH�KXELHUD

JXVWDGR�ODV�VHFXHODV�SXHGHQ�GXUDU�WRGD�OD�YLGD´��VHxDOD�$QQD�6DQV�

En aquest article, es feia referència a una associació, ATEDA (Associació per

al Tractament i l’Estudi del dèficit d’Atenció i Hiperactivitat), fundada a

Barcelona fa set anys i que reuneix a 400 famílies afectades. Vam entrar en

contacte personal amb la referida associació, pensant que ens podrien ajudar

en el nostre treball, ja fos proporcionant dades o bé bibliografia.

 És un lloc dedicat al tractament dels casos patològics però no disposaven de

referències bibliogràfiques o estadístiques sobre el creixent dèficit d’atenció de

les noves generacions i les seves possibles causes. Ens van atendre molt

amablement, però ens van adreçar a la psicopedagoga del nostre centre. De

tota manera, el contacte va ser positiu, ja que no ens havíem plantejat una

consulta amb aquesta professional tan propera. La Sra. Concepció Costa, que

exerceix de psicopedagoga i de professora en l’I.E.S. Montserrat de Barcelona

sí que ens va subministrar informació bibliogràfica sobre el tema, tot i advertir-

nos que aquesta era escassa.  De gran utilitat ens ha estat el treball de Josep

Muntané i Màrius Martínez, 20 que ha estat la base de l’apartat següent. Ens ha

semblat força interessant, tot i que circumscrit a l’àmbit de la psicologia i sense

buscar explicacions complementàries en altres disciplines i intentar entendre el

conflicte de valors entre l’escola i els mitjans de comunicació.
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Tot i que, a classe, un alumne rep informació dels companys que parlen, de la

manera de vestir d’un amic, els alumnes que entre o surten, és capaç de seguir

el fil de l’explicació del professor. Això és possible perquè posseeix un

mecanisme anomenat atenció que li permet concentrar-se en allò que vol i

prescindir d’ altres informacions.

L’atenció i la motivació es consideren els dos activadors principals dels

processos d’ensenyament i aprenentatge.

Sense un determinat nivell d’atenció necessari en l’adquisició dels continguts

l’alumne no aprèn, es distreu, s’avorreix.

El professor ha de saber el nivell d’atenció que requereixen les tasques

d’aprenentatge teòric i pràctic i OHV�HVWUDWqJLHV�G¶HQWUHQDPHQW�GH�O¶DWHQFLy�D

O¶DXOD�

&RQFHSWH�G¶DWHQFLy

S’entén per atenció OD� FRQFHQWUDFLy� R� IRFDOLW]DFLy� SHUFHSWLYD. En aquest

sentit, l’atenció i la motivació van íntimament lligades: un alt nivell de

concentració en una tasca implica augmentar l’energia i la dedicació a

l’aprenentatge. De la mateixa manera, l’impuls dedicat a aprendre, propi de

l’alumne motivat, demana també alts nivells de focalització perceptiva. L’atenció

per l’aprenentatge o realització d’una tasca demana esforç, és un treball que

comporta XQ� GHVJDVW� G¶HQHUJLD�� L� SHU� WDQW�� IDWLJD. En el procés

d’aprenentatge, el punt més dèbil o l’indicador que falla alguna cosa és la

disminució de l’atenció. Qualsevol problema que prové dels factors de l’atenció,

que es comentaran a continuació, repercutirà en l’eficàcia de l’aprenentatge.
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$WULEXWV�GH�O¶�DWHQFLy

a) $FWLYLWDW� El nivell d’atenció per a l’aprenentatge i desenvolupament de

qualsevol tasca suposa una activitat del sistema nerviós que incrementa

la vigilància cap a l’exterior, centrat en el currículum al mateix temps que

interactua  amb les experiències i aprenentatges previs.

b) $PSOLWXG�� L’atenció només pot abastar entre cinc i nou factors, tant si

són nombres com si són paraules. Si en l’activitat d’aprenentatge

l’alumne ha de processar més informació a la  vegada, probablement  el

procés d’ aprenentatge es bloquejarà.

c) /¶DWHQFLy�pV�VHOHFWLYD� Com que només es poden abastar un nombre

limitat de factors, l’alumne ha de valorar la informació rebuda, realitzar

una jerarquia  de prioritats, seleccionar la que consideri més important,

oblidar i rebutjar la majoria d’informació considerada com a irrellevant

Aquest procés és summament important si l’alumne desitja aprendre de

manera  relaxada, útil i constant.

d) 2UJDQLW]DFLy� L’activitat de l’alumne durant tota la seva vida i de manera

especial en el procés de formació, ha de sistematitzar-se, organitzar-se

de manera lògica i sotmetre’s als objectius i exigències de

l’ensenyament-aprenentatge. El professor pot ajudar als alumnes amb

recursos educatius de l’atenció per tal de facilitar-los aquest delicat

procés atencional. Algunes operacions exigeixen concentració, estat

d’alerta (atenció alta), però la tendència a economitzar esforços  procura

construir rutines i reduir l’atenció a un activitat mínima d’alerta als canvis

(baix nivell d’atenció).
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Classificació de l’atenció segon processos  bipolars. Atenció alta-baixa.

$7(1&,Ï�$/7$

CONCENTRADA

SELECTIVA

ACTIVA

VOLUNTÀRIA

$7(1&,Ï�%$,;$

DIFUSA

DIVIDIDA

PASSIVA

INVOLUNTÀRIA

&/$66(6�'¶$7(1&,Ï

L’atenció acostuma a denominar-se de diverses maneres, que accentuen

matisos de la seva activitat. Totes les formes de classificació la descriuen en

forma d’un continu que oscil·la entre la màxima intensitat i el mínim estat

d’alerta. En cap cas no espot parlar d’absència total d’atenció.

Si quan  mirem un programa de televisió poc interessant i  tenim el cos  cansat,

és possible que algun cop  ens quedem  adormits. Això significa que l’atenció

ha deixat de ser un servei automàtic de vigilància que està alerta als possibles

canvis. Si algú ens vol  gastar una broma i abaixa totalment el volum de la

televisió, probablement ens despertarem: estem alertes a possibles canvis i

desitgem saber de on venen.

Les principals classes o denominacions de l’atenció podem resumir-se de la

següent manera:

$WHQFLy�FRQFHQWUDGD�YHUVXV�DWHQFLy�GLIXVD

L’atenció té relació amb la intensitat i l’amplitud d’observació. L'atenció s’activa

per l’esforç del subjecte a mantenir l’estat d’alerta o de màxima alerta, perquè

és conscient  de la necessitat  d’actuar de manera adequada. És per aquest

motiu que l'atenció, en el seu nivell de màxima activitat o màxima alerta,
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provoca cansament, per la qual cosa l’alumne ha d’ alternar etapes d’activitat

amb altres de més relaxants per a recuperar les energies perdudes.

Les tasques que exigeixen màxima concentració, i per tant, alt nivell d’activitat,

com per exemple, els estudis comprensius en els quals hi ha processos de

reelaboració i tasques de precisió, s’han d’ alternar en el temps amb altres més

properes a l'atenció passiva que ens permeten relaxar-nos.

$WHQFLy�YROXQWjULD��YHUVXV�LQYROXQWjULD

Té a veure amb l’esforç que realitzarà el subjecte. /
DWHQFLy� DFWLYD� L

FRQFHQWUDGD�GHPDQD�XQ�HVIRUo�QRUPDOPHQW�FRQVLGHUDEOH��TXH�QRPpV�HV

SRW� UHDOLW]DU� � GH� PDQHUD� YROXQWjULD� excepte en casos evidents de perill

imminent suposat, com per exemple, l’amenaça d’un suspens. L'atenció

involuntària es refereix al contrari, al comportament quasi automàtic i involuntari

que permet reduir el màxim esforç i relega el subjecte a un estat d’alerta

mínima que només està al cas de les novetats que es consideren rellevants.

L’atenció pot entendre’s també com un nivell de consciència. /D�FRQFHQWUDFLy

o focalització és també una forma de coneixement i percepció aclaridora.

L'atenció, en aquest cas, és una activitat d’observació, però els mecanismes

relacionats amb aquest procés són més complexos i l'atenció n’és només una

part.

)81&,216�'(�/¶$7(1&,Ï

Seguint els processos d’aprenentatge de la memòria, l'atenció realitza les

següents funcions:

1. Selecciona  la informació que prové del medi i s’hi concentra.

2. Valora la importància comparant els esmentats estímuls amb les seves

experiències, valors, expectatives..

3. Pren decisions: repeteix la informació perquè no es deteriori amb l’oblit,

compara i emmagatzema la informació o emet una resposta correcta.
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3URFHVVRV�GH�O
DWHQFLy�VHJRQV�O¶DSUHQHQWDWJH�GH�OD�PHPzULD

En tots aquests processos, hi ha un component de percepció, i és aquí on el

professor hauria d’actuar per activar i mantenir el nivell d’atenció necessària.

L'atenció  és selectiva; no es pot atendre més de cinc a nou estímuls o factors,

s’atén ràpidament a cadascun d’ells per separat per a actualitzar el procés

d’oblit�� � (O� SURIHVVRU� TXH�� HQ� HO� GHVHQYROXSDPHQW� GH� OD� FODVVH�� SUHVHQWD

PROWD��LQIRUPDFLy�HQ�SRF�WHPSV�REOLJD�D�O¶DOXPQH�D��DXJPHQWDU�OD�YHORFLWDW

GH�UHFRQHL[HPHQW��GH�YDORUDFLy�L�VHOHFFLy�GH�O¶HVPHQWDGD��LQIRUPDFLy�SHU

D�QR�SHUGUH¶V��/¶DOXPQH�SRF�DFRVWXPDW�D�DTXHVWD�DFWLYLWDW�HV�IDWLJD�DYLDW�

(Q� UHGXLU� O¶DFWLYLWDW�GH�FRQFHQWUDFLy� L� VHOHFFLy��DXJPHQWD� O¶REOLW�� HV�SHUG

HQ� O¶H[SOLFDFLy� L� OL� VHUj�PpV�GLItFLO� UHFXSHUDU� L� VHJXLU� HO� SURFpV� OzJLF� GHO

GLVFXUV�GHO�SURIHVVRU.

INFORMACIÓ

Resposta
ambiental

Selecció
Elaboració

Experiència

Decisió

Temps de reacció
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En general, els factors de l’atenció poden dividir-se en externs i interns al

subjecte.

)DFWRUV��H[WHUQV

Fan referència als canvis del medi extern de l’alumne. L'atenció no pot resistir-

se als canvis de l’entorn que ofereixen novetat per als alumnes. En general,

aquests canvis operen quan:

a) Algú o alguna cosa es mou a l'aula i suposa un succés nou:

gesticulacions, canvis posturals del professor, són novetats que faciliten

per un moment la focalització de l'atenció.

b) Canvis relacionats amb sorolls inesperats, crits, modulacions de la veu.

c) Mida dels objectes. Es pot observar que la proximitat del professor amb

relació a l'alumne augmenta la mida visual.

d) Intensitat en els estímuls. En teoria, la intensitat de la llum, el to i el

volum de la veu, en principi, obliguen a centrar l'atenció. Posteriorment,

el procés d’habituació reduirà la intensitat en la concentració.

Convé recordar que la informació que prové del canal auditiu es processa més

ràpidament que la del canal visual, però la màxima eficàcia s’obté quan la

informació es rep pels dos canals alhora.

Aquests factors que en si mateixos incrementen l'atenció s’han d’interpretar des

de la tendència de les persones a trobar pautes constants de rutina per a reduir

la intensitat de l'atenció i aproximar-la, per la llei del mínim esforç, a passiva i

difosa.

)DFWRUV�LQWHUQV

Estan relacionats amb situacions pròpies de cada  subjecte i poden resumir-se

en:

a) Categories de YDORUV� els valors dels  alumnes estan relacionats amb

l’esforç que estan disposats a realitzar per a entendre els continguts o

desenvolupar una tasca.
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b) Les H[SHFWDWLYHV de l’alumne afavoreixen activitats internes de

preparació i faciliten  la posada en funcionament dels processos de

l'atenció, en relació amb la informació o la tasca a desenvolupar.

c) Les H[SHULqQFLHV prèvies ofereixen un bagatge de continguts, destreses

i vivències  que faciliten l’activitat i l’esforç necessaris per a actualitzar

les matèries, en part conegudes, sempre que la novetat en la informació

i les activitats a desenvolupar siguin considerades també com a

rellevants.

',)(5Ê1&,(6�,1',9,'8$/6

Les diferències individuals dels alumnes, bàsicament la capacitat

d’aprenentatge, incideixen de forma diferent en relació amb l'atenció.

Els alumnes amb un alt nivell d’intel·ligència aprenen més fàcilment en la fase

inicial o en tasques complexes, però els resulta també més fàcil caure en la

monotonia, en l’avorriment i, consegüentment, en la distracció. En

contraposició, els alumnes amb menys capacitat de comprensió, un cop

integrat l’aprenentatge es distreuen menys en tasques rutinàries. La  mateixa

execució de la tasca exigeix un cert nivell d’activitat que els permet mantenir

l’estat d’alerta necessari.
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������2UJDQL]DFLy

En primer lloc, cal dir que ens vam trobar amb la impossibilitat de dur a terme la

proposta d’intervenció tal com estava prevista en la memòria inicial i recollida

en la temporització: la introducció de Tècniques de Relaxació i de Concentració

a l’E.S.O. a l’Àrea de Ciències Socials. D’això em vam deixar constància  en el

segon Informe de Progrés, recollit  pel Departament d’Ensenyament.

Els obstacles que ens vam trobar, ras i curt, va ser els següents:

•  D’entrada no tenia sentit limitar el programa a l’àrea de Ciències

Socials ja que els beneficis eren clars per a tots els estudiants. No

obstant, el programa es va realitzar, a nivell d’alumnes, en l’Àrea

de Història, concretament en el crèdit variable de Segon de

Batxillerat “Història de Catalunya”. La raó de no poder aplicar-lo a

l’E,S,O estava en que la reducció a mitja jornada, fruit de la nostra

llicència, va comportar que només tinguéssim adjudicats grups de

Batxillerat.

• En segon lloc, i més important,  ens vam adonar que no hi havia

professorat preparat per dur a terme el programa, ni tan sols la

introducció de la relaxació en els cinc minuts inicials de la  classe.

3HUz�DL[z�HQV�YD��IHU�YHXUH�TXH��SHU�DUULEDU�GH�PDQHUD�HILFDo

DOV� DOXPQHV�� WUDQTXLOÂOLW]DU�ORV�� GRQDU�ORV� UHFXUVRV� SHU� WDO

G¶DXJPHQWDU� OD� VHYD� VHUHQLWDW� PHQWDO� L� HPRFLRQDO�� OD� VHYD

FDSDFLWDW�G¶DWHQFLy�L�GH�FRQFHQWUDFLy�SHOV�HVWXGLV�L�GLVPLQXLU�

QH�O¶HVWUqV��HQV�FDOLD�SDVVDU�SULPHU�SHOV�SURIHVVRUV�
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Aquesta desviació del programa inicial  va comportar  que modifiquéssim el pla

de treball.

També ens va fer prendre consciència de que els SURIHVVRUV� QHFHVVLWDYHQ

DPE�XUJqQFLD��UHFXUVRV�SHU�IHU�IURQW�DO�QRX�WLSXV�G¶DOXPQH��DPE�PHQWDOLWDW

GH� WLSXV� ]DSSLQJ�� L� DOV� FDQYLV� FRQWLQXV� GHO� VLVWHPD� � HGXFDWLX. Això

repercutia de manera clara en la  seva salut i benestar. Una sèrie de

símptomes eren clars, fins i tot eren recollits, dia sí dia no, pels “media”,com:

- augment de l’estrès professional

- maalestar creixent

- increment de la tensió

- síndrome de EXUQ�RXW o estar cremat

- desmoralització

- desmotivació

Per tant, DTXHVWD� FRQVWDWDFLy� HQV� YD� IHU� UHFRQGXLU� L� UHGLVVHQ\DU� HO

SURJUDPD, pensat en principi només per als  alumnes.
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La necessitat de redissenyar el programa i incloure-hi també els professors ens

ha portat a cercar informació sobre la relació entre el treball professional dels

docents i el seu estat de salut. És una qüestió que l’últim any ha sortit a la llum

pública, recollit bàsicament per la premsa escrita, de la que hem fet una

selecció en O¶$QQH[�1���.

Per un altre costat, els estudis i la bibliografia sobre aquest tema, encara que

en els seus inicis, comença a tenir un cert gruix. Per tant, hem decidit fer un

resum de l’estat de la qüestió.

En aquest sentit, ens ha semblat interessant recollir les qüestions plantejades

en les ,9�-RUQDGHV�GH�5HIOH[Ly�L�)RUPDFLy�VREUH�HO�URO��SHUILO�L�IXQFLRQV�GHO

SURIHVVRU� GH� SVLFRORJLD� L� SHGDJRJLD� D� OD� VHFXQGjULD, organitzades pel

C.O.P.C (Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) en que el tema que

agrupava tota la temàtica era: “ La salut i el grau de satisfacció del professorat

és la clau!”.

Comencem, doncs, per l’afirmació d’Ignacio Montero Garcia-Celay 21 que,

encara que referida als orientadors de l’escola secundària, és perfectament

extrapolable a la resta de professors d’aquest nivell:

³(OV�SURIHVVRUV�HVWDQ�WDQ�GHVFRQWHQWV�L�GHVERUGDWV�TXH�QR�pV�QRPpV�TXH

VH� VHQWLQ� LQVDWLVIHWV�� pV� TXH� WHPHQ� SHU� OD� VHYD� VDOXW�� ,� DL[z� VRQD� D

PRWLYDFLy�GH�VXSHUYLYqQFLD�´

És evident, com diu J.M. Esteve 22 de la Universitat de Màlaga, pioner a

Espanya en els estudis sobre el malestar dels docents,23 que la professió dels

ensenyants té un caràcter ambivalent, que revela dos aspectes contradictoris:

el primer és positiu: l’exercici professional de l’educació és una activitat de

relació interpersonal, en la que el professor treballa amb persones i no amb

coses. El segon és negatiu: com tota activitat professional comporta unes fonts
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de tensió a les que cal fer front per a que l’exercici professional pugui ser,

realment, una font de realització personal. /¶DXWRUHDOLW]DFLy� GHO� SURIHVVRU

GHSqQ�GH�OD�FDSDFLWDW�SHU�HQIURQWDU�VH�L�VXSHUDU�DTXHVWHV�IRQWV�GH�WHQVLy

KDELWXDOV.

Ara bé, en els últims anys, els professionals d’aquest sector han hagut de fer

front a unes transformacions accelerades, derivades del ràpid i profund canvi

social de la nostra societat. Ens trobem amb homes i dones que s’enfronten

amb incertesa a un WUHEDOO�GLItFLO� L�H[LJHQW, en el que el cara a cara amb els

alumnes posa a prova, cada dia, la seva capacitat de dominar diferents

situacions i la seguretat en ells mateixos.

4XLQHV�FRQVHT�qQFLHV�KD�WLQJXW� O¶DFFHOHUDFLy� L�PXOWLSOLFDFLy�GH� OHV�IRQWV

GH�WHQVLy�SURIHVVLRQDOV�VREUH�HO�FRQMXQW�GHOV�GRFHQWV"� El professor J.M.

Esteve 24considera que es poden establir dotze esglaons, citats per ordre

d’importància, augmentant la seva gravetat, però disminuint respecte el nombre

de professors afectats:

��� 6HQWLPHQWV� GH� GHVFRQFHUW� L� LQVDWLVIDFFLy� D� O¶HQIURQWDU�VH� DPE� HOV

SUREOHPHV� UHDOV� GH� O¶HQVHQ\DPHQW�� HQ� FODUD� FRQWUDGLFFLy� DPE� OHV

FRQFHSFLRQV�LGHDOV�TXH�HOV�SURIHVVRUV�WHQHQ�

��� 'HVHQYROXSDPHQW� G¶HVTXHPHV� G¶LQKLELFLy�� FRP� D� PHFDQLVPH� GH

GHIHQVD�SHU�WDOODU�OD�VHYD�LPSOLFDFLy�SHUVRQDO�HQ�O¶HQVHQ\DPHQW�

��� 3HWLFLRQV�GH�WUDVOODW�SHU�IXJLU�GH�VLWXDFLRQV�FRQIOLFWLYHV�

��� 'HVLJ�PDQLIHVW�G¶DEDQGRQDU�OD�GRFqQFLD��UHDOLW]DW�R�QR��

��� $EVHQWLVPH� ODERUDO� FRP� D� PHFDQLVPH� SHU� D� WDOODU� OD� WHQVLy

DFXPXODGD�

��� (VJRWDPHQW��&DQVDPHQW�ItVLF�SHUPDQHQW�

��� $QVLHWDW��DQWLFLSDWjWRULD�

��� (VWUqV�

��� 'HSUHFLDFLy� GHO� MR�� $XWRFXOSDELOLW]DFLy� GDYDQW� OD� LPSRVVLELOLWDW� GH

PLOORUDU�O¶HQVHQ\DPHQW�

����� $QVLHWDW� FRP� D� HVWDW� SHUPDQHQW�� DVVRFLDGD� FRP� FDXVD�HIHFWH� D

GLYHUVRV�GLDJQzVWLFV�GH�PDODOWLD�PHQWDO�

����1HXURVLV�UHDFWLYHV�

����'HSUHVVLRQV�
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En altres termes, amb l’increment de les fonts de tensió, els professors posen

en joc diferents mecanismes de defensa com els esquemes d’inhibició, la rutina

en el seu treball o l’absentisme laboral per evitar mals majors. La qualitat del

treball se’n ressent, però se salva la seva personalitat de patir danys més

greus. Aquestes, estadísticament, són les repercussions més freqüents, però

els problemes de salut mental (Nº 10,11 i 12), encara que força més reduïts,

estan creixent de manera clara i ràpida, i O¶HVWUqV�� MXQWDPHQW� DPE

O¶HVJRWDPHQW�ItVLF�SHUPDQHQW��WDO�FRP�GHPRVWUDUHP�HQ�HO�QRVWUH�SURJUDPD

G¶LQWHUYHQFLy��VyQ�UHFXUUHQWV�HQ�XQ�SHUFHQWDWJH�GHO�SURIHVVRUDW�PRO�PpV

DOW�GHO�TXH�VH�VRO�SUHVHQWDU�HVWDGtVWLFDPHQW�L�G¶DGPHWUH�S~EOLFDPHQW.

,GHQWLILFDFLy�GHOV�IDFWRUV�GH�FDQYL�VRFLDO�L�OD�VHYD�LQFLGqQFLD�VREUH�HO�FDQYL

HGXFDWLX�

/D�WUDQVIRUPDFLy�TXDOLWDWLYD�GH�O¶HGXFDFLy�

El canvi històric més important en els últims 20 anys en tots els països

desenvolupats és l’extensió de l’educació al 100% de la població infantil.

Això és la primera vegada que passa en la Història i aquest augment

quantitatiu ha suposat, encara que molts no en són conscients, un canvi

qualitatiu de tot el sistema educatiu.

L’educació s’havia impartit sempre en un sistema dual: per una banda,

l’educació destinada a les classes populars amb uns continguts mínims, i

d’una altra banda, un sistema d’estudi selectiu, elitista, que assegurava

una alta capacitat professional i l’existència de les élites dirigents. Com a

mostra, HQ�HOV�DQ\V����HVWXGLDYHQ�6HFXQGjULD�D�(VSDQ\D�HO����GHO

WRWDO�GH� OD�SREODFLy�HQ�HGDW�GH�SRGHU� IHU�KR. Actualment, s’arriba al

85% de l’escolarització a Secundària.

Com saben molt bé els professors de Secundària que han viscut el

canvi, no és el mateix ensenyar a un grup d’alumnes seleccionats, que al

100% de nois i noies d’un país. Ras i curt, el canvi quantitatiu ha

comportat un canvi qualitatiu. Com diu J.M. Esteve 25, “Ensenyar al
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100% dels nens d’un país, és ensenyar al 100% dels nens poc dotats, al

100% dels més violents i al 100% dels nens que tenen pares que es

droguen. En molts instituts, el treball dels professors està molt lluny dels

plantejaments acadèmics de fa 20 anys enrera”. Per dir-ho d’una altra

manera, ser professor avui dia a la Secundària, és una cosa

qualitativament molt diferent del que significava ser professor fa 20 anys

enrera.

/D�UXSWXUD�GHO�FRQVHQV�VREUH�O¶HGXFDFLy�

Hi ha una manca d’acord en la societat dels països desenvolupats sobre

el que cal que facin els professors, les metodologies que cal que utilitzin

i, fins i tot, sobre els mateixos objectius del sistema d’ensenyament.

Fa 20 anys, vivíem en unes societats més homogènies, en que

l’educació s’entenia com un procés de socialització convergent entorn a

uns valors de la cultura majoritària que gairebé ningú no discutia .

En l’actualitat, l’educació ha assumit processos de socialització

divergents i es reconeixen les diferències pròpies d’una societat

pluralista: s’accepta poc a poc el respecte als valors de les minories, i la

convivència dels ciutadans es configura al voltant d’uns entorns socials

multiculturals i multilingües.

El conflicte de valors s’ha instal·lat en una societat pluralista, multicultural

i multilingüe, que es comença a preguntar preocupada com mantenir una

mínima cohesió social.
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$XJPHQW� GH� OHV� H[SHFWDWLYHV� GH� OD� VRFLHWDW� UHVSHFWH� HO� URO� GHO

SURIHVVRU�

A part dels problemes derivats de la ruptura del consens social sobre el

treball dels professors, aquest s’ha anat tornant cada cop més complex

en els últims 20 anys. Per ser més precisos, pV�SRVVLEOH�FRQVWDWDU�XQ

SURFpV� FRQWLQX� G¶DXJPHQW� GH� UHVSRQVDELOLWDWV� TXH� OD� VRFLHWDW

H[LJHL[�DOV�SURIHVVRUV. I això sense cap mena de contrapartida, ans el

contrari.

Com a mostra, avui dia la societat exigeix als professors que a més de la

responsabilitat que tenen en l’àmbit dels coneixements, prestin atenció a

l’equilibri psicològic dels alumnes i al seu desenvolupament afectiu.

A més, se’ls demana que incorporin a la seva feina diversos camps de

responsabilitat; si augmenten els accidents de trànsit es demana als

professors que imparteixin educació vial; si apareixen noves malalties

se’ls demana que desenvolupin programes per a l’educació per a la

salut; si apareixen en la societat conductes intolerants i violentes cap els

emigrants, vinga, els professors han d’incorporar estratègies d’educació

multicultural; front al terrible problema de la droga, molts sectors de la

societat miren cap a un altre lloc, però als professors se’ls implica, com

una obligació natural, en el desenvolupament de programes de

prevenció de la drogaaddicció.   Si existeix un problema de bilingüisme,

fruit de 40 anys d’intolerància, la resta de la societat s’arregla de

qualsevol manera, però l’escola és el centre del debat i de les

estratègies per a afrontar-lo. La llista podria ser més extensa, però la

conclusió és evident: FDGD�FRS�TXH�OD�QRVWUD�VRFLHWDW�Wp�XQ�SUREOHPD

VRFLDO�R�SROtWLF�KR�FRQYHUWHL[�HQ�XQ�SUREOHPD�HGXFDWLX 26, i espera

que l’escola i els professors ho solucionin. Per aquesta raó, les

responsabilitats i tasques dels professors són molt més extenses i

complexes que mai. 3RWVHU� Vt� TXH� O¶HVFROD� KD� G¶DVVXPLU� QRYHV

H[LJqQFLHV�� SHUz� FDO� TXH� OD� VRFLHWDW� VLJXL� FRQVFLHQW� GH� OD

GLYHUVLILFDFLy�TXH�DL[z�VXSRVD�HQ�OD�WDVFD�GLjULD�GHO�SURIHVVRU�L�GHO
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WHPSV� H[WUD� TXH� H[LJHL[HQ� DTXHVWHV� DFWLYLWDWV� En resum, calen

mitjans econòmics, XQD�UHGHILQLFLy�GH�OHV�WDVTXHV�GHO�SURIHVVRU (per

exemple, no té sentit basar la dedicació en hores lectives���VXSRUW�VRFLDO

L�SURJUDPHV�DPE�HVWUDWqJLHV�YjOLGHV�SHU�D�DIURQWDU�OD�QRYD�VLWXDFLy�

&DQYLV�HQ�OD�YDORUDFLy�VRFLDO�GHO�SURIHVVRU�

També s’ha produït en les dues últimes dècades una modificació de la

consideració social del professorat: un professor de Secundària amb

titulació universitària, tenia un estatus social i cultural més aviat alt. Però

actualment, l’estatus social s’estableix en funció dels ingressos. Les

idees de saber i vocació han caigut en picat en la valoració social. Això

comporta una crisi d’identitat: no és tant una qüestió econòmica com de

consideració social. En tots els països europeus, els professionals de

l’ensenyament, en tots els graus, tenen uns nivells de retribució

sensiblement inferiors als d’altres professionals amb el seu mateix nivell

de titulació. No és d’estranyar que molts professionals abandonin la

docència, buscant la promoció en altres camps. I així es dóna la

paradoxa que aquells que han estat incapaços de seguir el dia a dia a

les aules, són els que dirigeixen, jutgen i critiquen els que segueixen

treballant en elles. 27

/HV� GHILFLHQWV� FRQGLFLRQV� GH� WUHEDOO� IURQW� D� XQD� DFWLYLWDW

IUDJPHQWjULD�

La massificació de l’ensenyament i l’augment de responsabilitats que

s’exigeix al professorat, no han vingut acompanyats d’una millora

efectiva de recursos materials i de les condicions de treball en que

s’exerceix la docència.

Molts professors assenyalen la contradicció que suposa el fet que la

societat i les autoritats educatives exigeixen i promocionen una

renovació metodològica, sense donar als professors els mitjans per a
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dur-la a terme. Aquesta situació, a mig o llarg termini, fomenta la

inhibició del professorat. En algunes ocasions, com assenyalen uns

informes i determinats investigadors 28, la manca de recursos no es

refereix al material didàctic, sinó a problemes d’espai i conservació

d’edificis, penúria de mobiliari, manca de locals adequats, etc. D’aquí

deriven moltes de les actituds escèptiques dels professors front de les

noves reformes.

Amb independència de la manca de recursos materials, els professors

troben autèntics obstacles als plantejaments renovadors en les

condicions de treball en els centres. L’actuació del professor té una forta

dependència del marc institucional en el que ensenya, i individualment

és molt difícil de modificar aquestes limitacions: problemes d’horaris,

normes internes, prescripcions marcades per la institució o la inspecció.

Per altra banda, O¶DFWLYLWDW� GHO� SURIHVVRU� V¶KD� IUDJPHQWDW amb tal

diversificació de funcions que molts professors fan malament la seva

tasca, no perquè no sàpiguen desenvolupar-la millor, sinó perquè no

poden complir simultàniament les diverses tasques que se suposa que

deuen atendre. $� PpV� GH� OHV� FODVVHV�� KDQ� GH� IHU� WDVTXHV

G¶DGPLQLVWUDFLy�� UHVHUYDU� WHPSV�SHU�D�SURJUDPDU��DYDOXDU�� UHFLFODU�

VH�� LQYHVWLJDU�HQ� O¶DXOD��RULHQWDU�HOV�DOXPQHV� L�DWHQGUH� OHV�YLVLWHV� L

OHV� GHPDQGHV� GHOV� SDUHV�� RUJDQLW]DU� DFWLYLWDWV� H[WUDHVFRODUV�

DVVLVWLU�D�FODXVWUHV��UHXQLRQV�GLYHUVHV�GH�FRRUGLQDFLy�HQWUH�QLYHOOV�

FLFOHV� L� VHPLQDULV� L�� FDGD� YHJDGD� PpV�� YLJLODU� HGLILFLV� L� PDWHULDO�

HVEDUMRV�L�PHQMDGRUV�29. Com a conclusió, la fragmentació de la tasca

del professor és un dels problemes de qualitat del nostre sistema

d’ensenyament.

/¶DFWLWXG�GHOV�SURIHVVRUV�IURQW�HOV�FDQYLV�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLX� � L

O¶DFFHOHUDFLy�GHO�FDQYL�VRFLDO�

La descripció, no exhaustiva que hem fet dels principals elements de

canvi en el sistema educatiu avala l’afirmació que l’ensenyament, en els
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últims 20 anys, s’ha convertit en una realitat diferent. (O� FDQYL� V¶KD

HQGXW�FRQWLQJXWV��UHODFLRQV��REMHFWLXV��HVWUDWqJLHV�PHWRGROzJLTXHV�

SHUz�WDPEp�OD�FRQILDQoD�GHOV�SURIHVVRUV�HQ�Vt�PDWHL[RV.

Voldríem ara resumir la llista de les dotze principals queixes dels

professors que els investigadors Esteve, Franco i Vera 30 han recollit que

sintetitzen molt bé la situació actual dels docents de secundària:

��� $XJPHQW�VXEVWDQFLDO�GH�OHV�H[LJqQFLHV�TXH�UHFDXHQ�VREUH�HO

SURIHVVRU��/D�VHYD�WDVFD�YD�PROW�PpV�HQOOj�TXH� OD�G¶LPSDUWLU

FODVVHV�

��� /D� FRQVWDWDFLy� GH� OD� LQKLELFLy� TXH� V¶KD� SURGXwW� SHU� SDUW

G¶DOWUHV�DJHQWV�GH�VRFLDOLW]DFLy��IRQDPHQWDOPHQW�OHV�IDPtOLHV�

��� /¶DSDULFLy� GH� IRQWV� G¶LQIRUPDFLy� TXH� FRPSHWHL[HQ� DPE

O¶HVFROD��YHXUH�O¶DSDUWDW�³/D�PHQW�]DSSLQJ´��

��� 5XSWXUD�GHO�FRQVHQV�VRFLDO�DO�YROWDQW�GH�O¶HGXFDFLy��VREUHWRW

HQ�FRQWH[WRV�GH�GLYHUVLWDW�VRFLDO�L�FXOWXUDO�

��� &RP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�WRW�HO�TXH�V¶KD�H[SRVDW��DXJPHQW�GH

FRQWUDGLFFLRQV�HQWUH�HOV�GRFHQWV�

��� &DQYL� G¶H[SHFWDWLYHV� SHO� TXH� ID� DO� VLVWHPD� HGXFDWLX�� 6¶KD

WUHQFDW�OD�UHODFLy�HQWUH�WLWXODFLy�L�WUHEDOO�

��� 0DQFD� GH� VXSRUW� VRFLDO� ³6L� WRW� YD� Ep�� HO� PqULW� pV� GH

O¶HVWXGLDQW��VL�YD�PDODPHQW��OD�FXOSD�pV�GHOV�SURIHVVRUV´�

��� 'HVFHQV�GH�OD�YDORUDFLy�VRFLDO�GHO�SURIHVVRUDW�

��� ([FHVVLXV�FDQYLV�HQ�HO�FXUUtFXOXP�

����0DQFD� GH� UHFXUVRV� PDWHULDOV� L� GHILFLHQWV� FRQGLFLRQV� GH

WUHEDOO�

����&DQYLV�HQ�OD�UHODFLy�SURIHVVRU��DOXPQH�

����)UDJPHQWDFLy�GHO�WUHEDOO�GHO�SURIHVVRU�

Com a conclusió, el professorat de Secundària està en una situació límit i els

llums vermells estan clarament encesos. Calen, al nostre entendre, dos tipus

de mesures per fer-hi front:
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1. Mesures de tipus organitzatiu, econòmic, de suport social i institucional.

Aspectes que no són objecte d’aquest estudi.

��� 3URSRUFLRQDU� DOV� GRFHQWV� HVWUDWqJLHV� G¶HQIURQWDPHQW� GH� O¶HVWUqV

TXH�SDWHL[HQ�FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH� OD�PXOWLSOLFLWDW�GH�FDQYLV�DOV

TXH�HV�YHX�VRWPHVD�OD�VHYD�YLGD�SURIHVVLRQDO��(Q�DTXHVWD�OtQLD��V¶KD

GHVHQYROXSDW�HO�QRVWUH�SURJUDPD� per cert, amb gran acceptació,  atès

que el professorat rep de molt bon grat aquest tipus d’ajut. Nosaltres

partim de la base que amb la crispació actual, VHQVH� PHVXUHV� TXH

DXJPHQWLQ� HO� EHQHVWDU� PHQWDO� L� HPRFLRQDO� GHOV� SURIHVVRUV� L�

VREUHWRW�� OD� VHYD� VHUHQLWDW�� QR� VHUDQ� FDSDoRV� GH� VHPEUDU�OD� L

FRQWDJLDU�OD� DOV� VHXV� DOXPQHV�� ,� DTXHVWV� ~OWLPV� HVWDQ� PROW

QHFHVVLWDWV� GH� VHUHQRU�� GH� UHIHUHQWV� DGXOWV� WUDQTXLOV� L� FHQWUDWV� L

WDPEp�GH�UHFXUVRV�SHU�IHU�IURQW�D�O¶DQVLHWDW�L�D�O¶HVWUqV�FUHL[HQW�TXH

SDWHL[HQ�

/D�QRVWUD�SURSRVWD��TXH�SDVVDUHP�D�H[SRVDU��pV�XQ�SDV�HQGDYDQW� L�PROW

QHFHVVDUL� HQ� DTXHVW� PRPHQW� GH� GHVFRQFHUW� L� FULVSDFLy� HQ� HO� VLVWHPD

HGXFDWLX�� ([LVWHL[HQ� VROXFLRQV� VHQ]LOOHV� L� HFRQzPLTXHV�� 1RPpV� FDO� VHU

LPDJLQDWLXV�L�FDQYLDU�SXQWV�GH�YLVWD�FDGXFV�
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����� (/�352*5$0$�'¶,17(59(1&,Ï

Cal dir que quan vam optar per redissenyar el pla de treball no teníem cap

model o precedent, ni experimental ni bibliogràfic d’allò que ens vam proposar

fer: un Taller de Tècniques de Respiració i Relaxació (Control de l’Estrès). Però

teníem molt clar allò que volíem aconseguir: fer XQD�H[SHULqQFLD�SLORW que es

pugues validar i després estendre a altres centres escolars. El professorat,

aviat ho vam poder comprovar, n’estava àvid.

El següent pas va ser entrar en contacte amb una infermera, especialitzada en

Tècniques de Relaxació i Promoció de la Salut, que imparteix aquest tipus de

cursos en centres hospitalaris, adreçats a metges i infermeres. Si aquests

cursos es feien i tenien una gran acceptació en el sector sanitari, també força

afectat pel síndrome de EXUQ�RXW,  SHU� TXq� QR� DSOLFDU�ORV� HQ� HOV� FHQWUHV

HVFRODUV��RQ�OD��QHFHVVLWDW�GH�GRQDU�UHFXUVRV�DOV�GRFHQWV�pV�WDQ�SDOHVD"

Un altre tret a destacar és que la  nostra recerca ens va portar a contactar amb

molts professors que en els seus centres feien algun tipus d’activitat

relacionada amb el nostre projecte, això sí, sempre circumscrita a l’àmbit dels

alumnes, com per exemple crèdits variables.

Aquesta experiència ens va enriquir i ens va animar a tirar endavant una idea

acariciada des de feia temps: LQWURGXLU�HQ�WRW�HO�VLVWHPD�HGXFDWLX��WqFQLTXHV

QR� GLVFXUVLYHV� R� YHUEDOV�� TXH� IRPHQWHVVLQ� O¶HTXLOLEUL� HPRFLRQDO�� HO

FHQWUDPHQW�PHQWDO�L�HPRFLRQDO��OD�SDX�LQWHULRU��L�IDFLOLWHVVLQ�HOV�SURFHVVRV

G¶DSUHQHQWDWJH�� PLOORUD� GH� O¶DWHQFLy�� FRQFHQWUDFLy�� FODUHGDW�� FUHDWLYLWDW�

PHPzULD��DJXGHVD�VHQVRULDO�

Per tirar endavant un projecte tan ambiciós ens calia anar per  passos i el

primer era demostrar que el programa funcionava mitjançant una experiència

pilot, validada amb mètodes científics.
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Insistim en aquest punt: la diferència entre el nostre projecte i el d’altres,

extraordinàriament interessants que hem conegut 31, és que QRVDOWUHV� QR

SUHWHQHP�GXU�D� WHUPH�XQD�H[SHULqQFLD�DwOODGD�VLQy� OD� LQVWLWXFLRQDOLW]DFLy

G¶DTXHVW�SURJUDPD� tant a nivell de professors com d’alumnes, ja que estem

absolutament convençuts dels seus beneficis.

Per altra banda, si la implantació d’aquestes tècniques avui dia s’està estenent

de manera exponencial en diferents sectors, força dinàmics, com el món

empresarial, la medecina, la psicologia , i els mitjans de comunicació��SHU�TXq

O¶HVFROD�KD�VHU�WDQ�HQGRJjPLFD��WDQ�DwOODGD�GHOV�FRUUHQWV�PpV�LQQRYDGRUV

TXH�HV��IDQ�XQ�IRUDW�D�OD�VRFLHWDW"

Però la difusió d’aquestes tècniques no és només en els sectors punters sinó

també geogràfica��*DLUHEp��D�WRW�HO�PyQ�RFFLGHQWDO�OHV�LQLFLDWLYHV�HQ�DTXHVW

VHQWLW�V¶HVWDQ�PXOWLSOLFDQW��3HU�TXq"�3HUTXq�VyQ�HIHFWLYHV� L�SHUTXq�YLYLP

HQ�XQ�WLSXV�GH�VRFLHWDW�RQ�HOV�LQFUHPHQWV�EUXWDOV�G¶DQVLHWDW�L�HVWUqV�OHV�IDQ

DEVROXWDPHQW�QHFHVVjULHV�

/¶HVWUqV�G¶HQVHQ\DU�L�O¶HVWUqV�G¶DSUHQGUH

Quan es parla de l’increment de l’estrès en la professió docent  això no és

gratuït, té una base real. Veiem-ho:

En el I Congres celebrat per la SEAS (Sociedad Española para el estudio de la

Ansiedad y el Estrés), s'ha arribat, entre d'altres, a les següents conclusions

(YHXUH�$QQH[��; conclusions completes del Congrés més 7 pàgines, a doble

cara, de fonamentació mèdica de les Tècniques de  Relaxació):
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 L'ansietat i l'estrès apareixen amb més freqüència associats a trastorns

psicofisiològics i psicosomàtics, destacant trastorns cardiovasculars i digestius i

afecten pràcticament a tots els sistemes orgànics.

(OV� SUREOHPHV� GHULYDWV� GH� O
DQVLHWDW� PRVWUHQ� XQD� JUDQ� UHSHUFXVVLy� HQ

O
jPELW� HGXFDWLX�� ILQV� D� SRGHU� SURGXLU� XQD� GLVPLQXFLy� GHO� UHQGLPHQW

DFDGqPLF� HQ� HO� ������� GHOV� HVWXGLDQWV�� DIHFWDQW� LJXDOPHQW� D� XQD� ERQD

SDUW� GHO� SURIHVVRUDW�� HVSHFLDOPHQW� HQ� O
HQVHQ\DPHQW� D� 3ULPjULD� L

6HFXQGDULD��(Q�HOV�FDVRV�PpV�VHYHUV��O
DQVLHWDW�SRW�VHU�OD�FDXVD�GH�IUDFjV

HVFRODU�� GH� O
DEDQGRQDPHQW� GHO� HVWXGLV� L� GH� VHULRVRV� SUREOHPHV� HQ� HO

GHVHQYROXSDPHQW�SHUVRQDO�L�GH�O
jPELW�IDPLOLDU�



E. de Pagès. La ment ]DSSLQJ... 61

�������(/�352*5$0$�'¶�,17(59(1&,Ï�$'5(d$7�$�352)(66256�

���������3UHSDUDFLy�GHO�SURJUDPD�G¶LQWHUYHQFLy

Com ja hem dit abans, no teníem precedents on prendre referències de

programes d’intervenció d’aquest tipus adreçats a professors de Secundària.

Com a conseqüència,  vam elaborar una estratègia inicial per tal de posar en

funcionament el programa.

El primer pas va ser O¶HODERUDFLy� G¶XQV� IXOOV� LQIRUPDWLXV, amb un disseny

visual atractiu, on quedés ben clar els aspectes següents ($QQH[��)

• /¶HVWUqV�G¶HQVHQ\DU��O¶HVWUqV�G¶DSUHQGUH. Fer saber que, segons

la S.E.A.S (Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el

Estrés), hi ha un estrès específic dels docents, especialment de

Primària i Secundària. Aquest també afecta als estudiants, de un

15 a un 20%, i és un factor que disminueix  el seu rendiment

acadèmic.

• 4Xq�pV�O¶HVWUqV"

L'estrès es un mecanisme de resposta natural que ens ajuda a viure,

però si després d'aquesta resposta no segueix un  cicle de pausa o

relaxament, l' estrès esdevé el causant de molts dels problemes que

afecten la nostra salut i la   nostra qualitat de vida:

• dolors freqüents al llarg de la columna vertebral: cervicals,

dorsals, lumbars, etc.

•  mals de cap

•  problemes de veu

• ansietat sense causa específica

•  angoixa en situacions diàries conegudes

• síndrome de "bXUQRXW� (estar cremat)
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•  sensació d'esgotament en començar el dia

•  depressió

• problemes digestius, etc.

• Una proposta per a conèixer com l’estrès específic docent actua

sobre el cos i la ment i quines eines podem utilitzar per a  retrobar

l’energia i l’equilibri: el Taller de Tècniques de Respiració i

Relaxació.

• 3URJUDPD� GHWDOODW� GHO� 7DOOHU� SURSRVDW� HQ� O¶,�(�6�� 0RQWVHUUDW�

DL[t�FRP�OD�PHWRGRORJLD�TXH�V¶XWLOLW]DULD�

Conèixer com l'estrès actua sobre el nostre cos i les eines que, de

forma natural i senzilla, tots podem utilitzar, és conèixer com

retrobar l'energia i l'equilibri per fer front i controlar   les diferents

situacions de la vida. Les tècniques de respiració i relaxació

pensades  per l'ús diari són la base del manteniment d'un bon

estat de salut i benestar

3URJUDPD�GHO�7DOOHU�GH�7qFQLTXHV�GH�5HVSLUDFLy�,�5HOD[DFLy�

1. L’estrès: definició, mecanismes fisiològics, tipus d'estrès.

respostes a l'estrès.

2. Aprendre: ser presents en el moment (concepte d'hemisferis

cerebrals i la seva importància en el aprenentatge) i estar relaxats

(exercicis de respiració pràctica)

3. La respiració com a eina principal de la relaxació: mecanisme

de la respiració. Tècniques respiratòries.

4. Diferents tipus de tècniques de relaxació i els seus beneficis i

aplicacions.
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En aquest taller es treballaran tècniques diverses:

· Kinesiologia (concepte d'hemisferis cerebrals i la seva

importància en el procés d'aprendre)

· Respiratòries: de Hiltrud Lodes, de Stella Séller, de Donna Farhi,

etc.

- De relaxació i control de l'ansietat:

-  Autògena d'Schultz;

- Progressiva o diferencial de Jacobson;

- Sofronització simple de Caycedo;

 - Variants yóguiques i de moviment (Txi-Kung) ·

 - Tècniques d'Alexander (cos, respiració i veu)

-  Diverses visualitzacions d'autoconeixement i creatives (Maureen

Garth, Jennifer Day, etc)

El segon pas va ser l’elaboració G¶XQD�SURSRVWD�HFRQzPLFD: calia saber quins

eren els honoraris que l’infermera especialitzada demanava per impartir el

Taller i saber també qui, professors o centre, els assumiria.

A continuació, calia presentar la  proposta, tant del contingut del Taller com

dels seus aspectes econòmics a la  Junta Directiva de l’I.E.S. Montserrat. S’ha

de remarcar que malgrat la radical novetat de la proposta, de seguida van

copsar l’interès de la experiència, tot i tenir dubtes sobre quina seria la reacció

del professorat. Quant als aspectes econòmics, es va pactar que una part seria

assumida pels professors assistents (2.000 pts.) i l’altre pel centre.

A partir d’aquí, vam tenir clara la necessitat d’elaborar XQD� HVWUDWqJLD� GH

FRPXQLFDFLy, que tingués en compte diversos aspectes: la mentalitat dels

professors de Secundària, la seva disponibilitat horària, el moment més

adequat per a convocar-los per a una reunió informativa, les reticències que

podien sortir, els problemes físics o psíquics en que podien estar més

interessats, etc.
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Aquest 3OD�GH�&RPXQLFDFLy va tenir en compte els següents passos:

- contacte amb els professors clau

- informació clara i atractiva del Taller proposat al taulell

d’anuncis de la  sala de professors.

- PDLOLQJ�informatiu  a les bústies de tot el professorat.

- convocatòria d’una reunió informativa

(O� FRQWDFWH� DPE� HOV� SURIHVVRUV� FODX, ja sigui pel pes del seu càrrec a

l’Institut, com la coordinadora pedagògica, la psicopedagoga, o altres, que

sense un càrrec, tenen un pes específic dintre del centre, va ser un instrument

molt valuós al hora d’iniciar el procés.

Pel que fa a OD�LQIRUPDFLy�TXH�HV�YD�SHQMDU�DO�WDXOHOO�G¶DQXQFLV de la sala de

professors, de seguida va cridar l’atenció pel seu format i pel seu contingut. Cal

remarcar que això no és fàcil, atesa la quantitat ingent de papers que solen

estar penjats a la vista del professorat. Aquest sol sentir-se desbordat i no els

fa gaire cas. Només esmentarem que la nostra informació hi va estar penjada

més de tres mesos.

De tota manera, ens va semblar que calia completar la  informació al

professorat, amb un PDLOLQJ� a la bústia de cadascú, on a part dels fulls

informatius hi havia la convocatòria a una reunió informativa (8.2.01 a les

11.45, hora del pati).

/D� UHXQLy� LQIRUPDWLYD va ser la peça clau: d’entrada van assistir uns 30

professors, nombre insòlit ( aproximadament  un 40%t dels docents del centre)

en un una reunió convocada a l‘hora del pati per a un tema no estrictament

urgent.
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En la reunió, tal com es va anunciar, la informació va estar repartida entre la

infermera especialitzada en Tècniques de Respiració i Relaxació i Promoció de

la Salut i nosaltres.

Vam obrir la sessió especificant l’origen de la proposta: la nostra llicència i el

tema amb el que estava relacionada. Exposàrem molt breument els principals

trets de la nova mentalitat dels alumnes actuals, OD�PHQW�]DSSLQJ, i els canvis

d’hàbits perceptius i processos mentals que comporta. El professorat es va

mostrar molt interessat en que algú els donés una explicació coherent i

fonamentada de la GLVSHUVLy�PHQWDO�GH�OHV�QRYHV�JHQHUDFLRQV. Però quan, a

més, això es va relacionar amb el PDOHVWDU� GRFHQW� L� OHV� VHYHV

PDQLIHVWDFLRQV� ItVLTXHV� L� SVtTXLTXHV es va produir un d’aquells moments

màgics en que l’assentiment entre els presents va ser unànime.

A continuació, va intervenir l’Anna Álvarez Crispi, infermera especialitzada en

cursos on explica i ensenya tècniques senzilles per a fer front a l’estrès. Cal dir

que l’Anna és una persona de gran credibilitat, serena, clara en l’exposició i

convincent. No l’havíem triat perquè sí: sabíem que aquestes característiques

eren fonamentals per a treballar amb un col·lectiu com el docent, que té uns

trets mentals i de manera de funcionar molt determinats, però que és força

desconfiat.

L’Anna Álvarez es va guanyar ràpidament als assistents, explicant OHV

FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�O¶HVWUqV�GRFHQW��TXH�VyQ�GLIHUHQWV�GH�OHV�TXH�DIHFWHQ�DO

SHUVRQDO�VDQLWDUL� (per posar un exemple :els metges i infermeres saben que

d’entrada els pacients els esperen amb confiança encara que els puguin

produir dolor -injeccions, exploracions, medicaments-), però els professors

quan entrem en una aula els alumnes (cal recordar que hi són per obligació) no

ens esperen precisament amb confiança i bona predisposició. Aquesta situació

provoca  una tensió inicial, que cal saber controlar i disminuir.
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Val a dir que, DYXL� GLD�� H[LVWHL[HQ� WqFQLTXHV�GH�SURYDGD� HILFjFLD�PqGLFD�

TXH�DMXGHQ�D�FRQYLXUH�DPE�VLWXDFLRQV�HVWUHVVDQWV�L�TXH�PLOORUHQ�GH�IRUPD

FODUD�OD�VDOXW�L�OD�TXDOLWDW�GH�YLGD�GH�TXL�OHV�SUDFWLTXHQ��Són molt senzilles i

ella les podia ensenyar a qui volgués. Va haver-hi bufetades per apuntar-se al

Taller. Ja que les places eren limitades (12 persones), vam proposar de fer-ne

un  altre amb aquells que no tinguessin plaça en el primer torn. Però no

confiàvem en que sortís personal suficient per a un segon torn.  Ens vam

equivocar.
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El nostre paper pel que fa al desenvolupament dels Tallers  va ser doble:

l’organització i el seguiment.

/¶RUJDQLW]DFLy� GHOV� 7DOOHUV va comportar decidir els dies adients i el temps

que seria possible i convenient dedicar-hi. El primer torn es va organitzar a

finals de febrer i primers de març (els dimecres 28 del II i el 4 del IV, de 16h.

a19.30 h.). De fet, la formadora havia  proposat tres sessions llargues, ja que la

pràctica requeria un temps dilatat per endavant. Nosaltres creguérem que

compactar el Taller en dues sessions  faria que fos més atractiu per als

professors, ja que la durada inicial de tres  tardes de  dimecres seguides ens va

semblar que podria ser, d’entrada, un factor  dissuassori.

Una qüestió a decidir era HO�OORF. Ens calia un lloc on poder estirar-nos en uns

matalassos petits i això, d’entrada aconsellava utilitzar el gimnàs. Però, l’època

en que ens trobàvem, l’hivern, el feia poc aconsellable, ja que és un lloc fred i

un xic inhòspit. Vam decidir fer les sessions en una aula de la planta baixa: va

caldre, doncs, pujar els matalassos del gimnàs  i endreçar l’aula prevista. Cal a

dir que cada professor  participant  en el Taller va portar roba còmoda i algun

llençol o tovallola, ja que el grau de neteja dels “estris” no era el pertinent. Fem

totes aquestes precisions per a assenyalar que FDOGULD�GLVSRVDU�G¶XQD�DXOD

SUHSDUDGD� SHU� D� DTXHVW� WLSXV� G¶DFWLYLWDW�� TXH� SRGULD� VHU� LJXDOPHQW

XWLOLW]DGD�SHU�HOV��SURIHVVRUV�FRP�SHU�HOV�DOXPQHV�

(O� VHJXLPHQW� GHO� 7DOOHU� va requerir que nosaltres participéssim com un

professor qualsevol però amb una tasca clara: fer d’observador per a donar fe

del programa d’intervenció i poder-ne fer  una avaluació.

El nombre d’assistents en el primer Taller va ser de dotze professors (el màxim

previst) . La composició d’aquest primer grup era bastant representativa del
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conjunt de professors del centre: persones amb molts anys de permanència en

el centre, professors joves i fins i tot substituts. Predominaven les dones però

també hi havia representació masculina (dos homes).

(O� FRQWLQJXW� GHO� 7DOOHU va incidir tant en els fonaments teòrics de les

Tècniques de Relaxació i Control de la Respiració com, sobre tot en la part

pràctica.

Els principals DVSHFWHV�WHzULFV tractats van ser els següents:

• concepte d’estrès

• característiques de l’estrès docent: com afecta el cos i la ment

• Funcions i connexió dels dos hemisferis

• Beneficis físics i psíquics de la relaxació

• Relació entre relaxació i  les ones cerebrals beta ,alfa, theta

(OV�H[HUFLFLV�SUjFWLFV es van centrar en :

• La respiració alterna

• El pont entre els dos hemisferis

• La respiració diafragmàtica

• La respiració antiansietat

• La visualització guiada

Això es va completar amb algun exercici de Txi-Kung i un altre exercici destinat

a exercitar la llengua, millorar la veu i situar correctament  el clatell. L’infermera

experta va insistir en la relació entre els  problemes de la veu i els dolors

d’esquena, sobretot cervicals.

Quant al PDWHULDO� es van repartir dos qüestionaris: un després de la  primera

visualització guiada, i un altre d’origen americà, per tal de fer una mena

d’autoavaluació al final de la primera sessió. En l’apartat corresponent a

l’avaluació, farem esment de com van ser rebuts pels professors assistents

aquests qüestionaris. Aquest material es va complementar amb un dossier on
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hi havia la informació teòrica més rellevant, així com alguns del exercicis

treballats.

La resposta de les  persones assistents va ser molt bona i receptiva, tot i

algunes resistències individuals que comentarem més endavant. Els

participants en el Taller s’anaven adonant fins a quin punt l’estrès docent els

afectava i començaven a relacionar els seus problemes, sobretot físics

(disfònies, mal d’esquena, migranyes) amb la manera com gestionaven la feina

diària i s’hi enfrontaven. En acabar les sessions la distensió, el bon humor, la

capacitat de riure estaven en els rostres i en l’ambient. Això no és gaire

habitual, avui dia, en un centre docent,

Molts professors  assistents es van atansar a la persona que havia impartit el

curs i li feien consultes; li demanaven consell o volien saber  com i on continuar

amb unes tècniques que els feien sentir-se més bé amb sí mateixos i amb els

altres.

(O� VHJRQ� 7DOOHU (28 de març i 4 d’abril) es va dur a terme  perquè alguns

professors no havien tingut plaça en el primer torn, i sobre tot, perquè la difusió

de que el Taller havia estat molt interessant i profitós n’havia fet créixer la

demanda. Val a dir que les nostres expectatives inicials van ser superades amb

escreix.

Quant al nombre d’assistents, lloc, composició, no hi va haver diferències

significatives entre el primer i el segon Taller, però sí pel que fa al contingut.

Com explicarem en l’apartat dedicat a l’avaluació dels Tallers, un cop acabat el

primer, vam convocar als professors participants per fer una valoració

quantitativa i qualitativa del mateix.

Els resultats vam fer que introduíssim modificacions en el disseny del curs i que

aquest segon fos molt més adaptat als hàbits perceptius i processos mentals

característics dels professors de la Secundària pública.
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Les modificacions van afectar tant al contingut del curs com al material lliurat

(YHXUH�$QQH[�Q��). La conseqüència va ser una adequació més ajustada a les

expectatives dels participants i el grau de satisfacció molt més gran.

Considerem, doncs, que, GHVSUpV�G¶DTXHVWD�H[SHULPHQWDFLy�GLVSRVHP�G¶XQ

FXUV� DGUHoDW� DOV� SURIHVVRUV� GH� 6HFXQGjULD�� TXH� HOV� GyQD� UHFXUVRV

HILFDoRV�SHU�D��IHU�IURQW�D��O¶HVWUqV�GLDUL� i que augmenta el seu benestar físic

i psíquic i els proporciona estratègies per a aconseguir serenitat i centrament

tant emocional con mental.
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El programa d’intervenció per als alumnes, com ja hem comentat, no va ser

aplicat a l’E.S.O. (cosa que ja havíem fet amb èxit el curs anterior) sinó al

Batxillerat, més concretament al crèdit variable de segon curs de Batxillerat

“Història de Catalunya“.També s’ha explicat que, arrel de la concessió de la

llicència, només impartíem cursos de Batxillerat.

eV� LPSRUWDQW� UHFDOFDU� TXH� OD� GHPDQGD� G¶DTXHVW� WLSXV� G¶LQWHUYHQFLy� YD

YHQLU�GLUHFWDPHQW�GHOV�DOXPQHV��Aquests, assabentats del tema de la nostra

llicència i del tipus de cursos que s’estaven organitzant per als professors del

centre, van insistir perquè a la classe d’Història de Catalunya introduíssim

aquestes tècniques.

Vam acceptar però posant  condicions, fruït de la  nostra experiència en el curs

anterior:

1. /¶H[SHULqQFLD�WLQGULD�FRQWLQXwWDW�ILQV�D�ILQDO�GH�FXUV� ja que els

beneficis no eren immediats, sinó que s’anaven incrementant amb

la pràctica.

2. /D�SDUWLFLSDFLy�HQ�O¶H[SHULqQFLD�VHULD�YROXQWjULD� però en el ben

entès que l’alumne que no hi participés restaria en silenci,

respectant el treball dels altres. Aquest punt ens semblava

pedagògicament important, ja que acostumava a l’alumne a

respectar la voluntat dels companys i a entrar en contacte amb el

silenci, cosa molt poc freqüent en l’adolescent actual.

3. /D�SUjFWLFD�HV�GXULD�D�WHUPH�XQ�FRS�D�OD��VHWPDQD� ( la matèria

comprèn dues hores setmanals) en els moments inicials de la

classe (de 5 a 10 minuts).
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Vam partir de l’afirmació de Maureen Murdoch 32 “Quan estem relaxats

aprenem més: la informació ens resulta més accessible si les nostres ones

cerebrals són més lentes i amplies. Però com aconseguir-ho? : allunyant-nos

de les distraccions que ens envolten i FRQFHQWUDQW�QRV�HQ� OD� UHVSLUDFLy� i la

relaxació muscular”.

Així doncs, ens vam centrar en exercitar OD� UHVSLUDFLy� FRQVFLHQW, ja que

aquest és   el mètode de relaxació  més senzill i assequible que existeix; no

necessita cap mena d’estris ni assistència de  cap tipus.33

Una respiració correcta augmenta l’oxigenació dels teixits, disminueix les

pulsacions cardíaques�� PLOORUD� OD� FRQFHQWUDFLy, relaxa la tensió muscular i

aplaca les emocions, augmentant l’activitat de la part dreta del cervell.34 No

se’ns ha ensenyat la importància que té per a nosaltres l’art de respirar : només

ho fem per a sobreviure, perquè sinó ens asfixiem i morim. Però, en canvi,

respirar és una de les activitats primordials de l’home, tant des de un punt de

vista fisiològic com espiritual: totes les funcions corporals inclouen la respiració,

clau de l’harmonia cos-ment. Sabent–la utilitzar, es poden resoldre problemes

d’estrès, asma o mentals.35

Per tan, la primera tècnica que vam treballar a classe va ser la UHVSLUDFLy�OHQWD

L�SURIXQGD� tant a nivell teòric com pràctic.

/D�LQIRUPDFLy�WHzULFD es va introduir a la segona o tercera sessió, un cop els

alumnes havien tastat una mica la pràctica de la respiració conscient. Vam

partir de la base que els alumnes de segon curs de Batxillerat pràcticament

tenien els hàbits mentals dels adults. Per tant, un resum per escrit sobre la

fisiologia, els mecanismes i els bloqueigs de la respiració ela ajudaria a copsar

més ràpidament els beneficis d’ aquest tipus de respiració.
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A continuació exposem un recull d’aquesta informació:

“El propòsit de la respiració profunda és l’estímul del sistema glandular  i

l’equilibri de les polaritats. Aquesta respiració consta de tres fases:

1. Es respira emplenant l’abdomen

2. La respiració se centra en la part costal

3. La respiració secentra  en les clavícules.

Quan s’expira se segueix l’ordre a l’inrevés. Cal que les espatlles estiguin

relaxades. Al començament, la respiració serà curta, però a mesura que es va

repetint es va relaxant la musculatura i obrint la capacitat pulmonar i, així, la

respiració es farà cada vegada més lenta i profunda.

L’ideal per als alumnes que s’inicien en aquesta respiració és QR� IHU�PpV�GH

YXLW� UHVSLUDFLRQV� SHU� PLQXW� perquè és a partir d’aquí quan comença

O¶HVWLPXODFLy� GHO� VLVWHPD� JODQGXODU� L� GH� OD� JOjQGXOD� SLWXwWjULD. Aquest

estímul del sistema glandular té un efecte directe sobre l’estat psíquic i nerviós

de la persona, produint-li un estat de tranquil·litat. Per aquesta raó, la respiració

lenta i profunda és relaxant, i calma l’estat mental i emocional.

La respiració està molt lligada a l’estat emocional de les persones. Quan ens

enfadem o estem neguitosos es pot observar com la nostra respiració es fa

curta i ràpida; com més tranquils estem més lenta i relaxada és la nostra

respiració��I també a la inversa.

En els hospitals psiquiàtrics dels Estats Units es van fer proves referents a la

respiració i a l’estat psíquic del pacient. Es va trobar una relació directa entre el

ritme respiratori i la gravetat de l’estat psíquic. /D�PDMRULD� GH� SHUVRQHV� HQ

HVWDW�SVtTXLF�PROW�GHVHTXLOLEUDW�UHVSLUHQ�HQWUH����L����YHJDGHV�SHU�PLQXW�

amb una respiració curta, molt superficial que no proporciona l’oxigenació

necessària.
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Els nens fins a sis o set anys respiren abdominalment: no usen per a res ni les

espatlles ni el pit. Els canvis en la respiració, d’abdominal a pulmonar, van

directament lligats a alteracions posturals. En començar a respirar per la part

superior, el diafragma es va atrofiant. Aleshores el cos recluta altres grups

musculars per a respirar, i això va acompanyat de canvis psíquics. Durant

l’adolescència i la joventut, a mesura que es van patint canvis i traumes

emocionals, aquests no només es registren a nivell psíquic sinó que el cos els

somatitza a través de la respiració.

En tornar a la respiració inicial, mitjançant la tècnica de respiració profunda, es

trenca la somatització dels problemes psicològics anteriors. D’aquí l’interès i la

utilitat d’aquest tipus de tècnica respiratòria.

Una de les emocions més freqüents en l’adolescència i la infantesa és O¶HQXLJ�

és un procés de rebel·lia de trencar amb tot el què s’imposa. El primer que fa el

cos quan estem enfadats o en un moment d’ira és contraure l’estómac i

l’abdomen, però, quan aquesta emoció es torna habitual, aquesta contracció

abdominal és cada vegada més gran i es converteix en un procés vegetatiu.

Això és el què es diu VRPDWLW]DFLy. Quan el sistema vegetatiu comença a

alterar inconscientment el procés funcional del nostre cos, aquesta contracció

abdominal bloqueja la respiració i, a mesura que en anem convertint en adults,

perdem la respiració abdominal i creem la respiració vertical.” 36

Pel que fa a OD�SUjFWLFD, les limitacions clares en què ens vam trobar, una aula

amb els alumnes asseguts en les seves respectives cadires i el temps

disponible de 5 a 10 minuts, van influir clarament en els exercicis triats.

El primer aspecte en el què vàrem insistir al llarg de tot el curs era O¶DGRSFLy�GH

OD� SRVWXUD� FRUUHFWD� com a condició necessària per a qualsevol exercici de

relaxació.
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6tQWHVL�GH�OD�SRVWXUD�FRUUHFWD�

• Columna vertebral recta.

• Cap, lleugerament inclinat cap a baix per a estirar les cervicals, però

dret, imaginant que un fil invisible l’estira cap amunt.

• Espatlles relaxades.

• Braços sobre les cames o mans en contacte.

A partir d’aquí, vam explicar sovint que hi havia dos tipus de dificultats, però

que aquestes eren normals i freqüents:

• /HV�GLVWUDFFLRQV�H[WHULRUV: per a això recomanàvem tancar els ulls o

mantenir-los fixos en un punt concret.

• (OV�SHQVDPHQWV�HUUjWLFV: calia simplement deixar-los passar i prendre

consciència del poc control que normalment exercim sobre la nostra

ment.

(O� SULPHU� H[HUFLFL� L� HO� PpV� VLPSOH� YD� FRQVLVWLU� HQ� FRQFHQWUDU�VH� HQ� OD

UHVSLUDFLy�

• Sensació de frescor a l’inspirar.

• Sensació de calor a l’expirar.

El pas següent va ser la introducció de OD�WqFQLFD�GH�FRPSWDU�OD�UHVSLUDFLy: 37

• De l’1 al 10 i del 10 a l’1; Si la ment es distreu, cal tornar a l’1; és una

manera d’exercitar la concentració.

Aquests exercicis introductoris tan senzills anaven acompanyats d’una breu

dissertació sobre els objectius que es pretenien assolir amb la pràctica:

½ Millorar la concentració.

½ Millorar el rendiment escolar, esportiu, etc.

½ Ampliar el potencial de cadascú.

½ Millorar la relació amb els altres.
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Habitualment, a tots els adolescents els agrada la idea de millorar la seva

concentració i una de maneres més apropiades i eficients d’introduir-los en

aquest tema és recordar-los que tots els grans esportistes tenen un

extraordinari poder de concentració. El tennis, el golf, l’automobilisme i molts

altres esports populars no es podrien practicar a un nivell d’alta competició – i

d’alt rendiment- sense la capacitat de concentrar-se individualment durant

llargs períodes de temps. Les arts marcials, com per exemple el judo, l’aikido i

el kendo, en els que l’èxit es basa en la capacitat de centrar l’atenció en tots i

cadascun dels moviments del rival i en avançar-s’hi, depenen tant de la

concentració com del domini de les tècniques pròpies de cada modalitat. El

mateix es pot dir d’innombrables jocs de cartes, els escacs i, fins i tot el

dominó. Els fotògrafs, els presentadors de televisió, els locutors de ràdio, els

jutges, els pilots comercials, els controladors aeris, els intèrprets, els traductors

simultanis i els conductors de tren – la llista seria inacabable – han de

concentrar-se intensament durant períodes de temps més o menys perllongats,

depenent de cada especialitat, per dur a terme amb satisfacció el seu treball. 38
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/D� UHVSLUDFLy� SURIXQGD: un cop introduïts els exercicis esmentats, la

concentració en les sensacions que provoca la respiració i el comptar la

respiració passàrem a la tècnica clau: la respiració profunda.

Vam assenyalar als alumnes els següents aspectes d’aquest tipus de

respiració:

½ Relaxció en profunditat.

½ La majoria de persones no buiden els pulmons al respirar: queda aire

viciat sense renovar. Això disminueix l’energia i la concentració.

)DVHV�GH�OD�WqFQLFD�UHVSLUDWzULD�

,�1�+�$�/�$�&�,�Ï��

1. Omplir l’abdomen.

2. Expandir les costelles.

3. Elevar l’esternó.

(�;�+�$�/�$�&�,�Ï���Procés a la inversa de la inhalació.

1. Baixar l’esternó.

2. Contraure les costelles.

3. Buidar l’abdomen.

([SOLFDFLy�GHWDOODGD�GH�OHV�IDVHV�G¶LQVSLUDFLy�L�H[SLUDFLy�

El primer i absolutament imprescindible és l’adopció de la SRVLFLy�FRUUHFWD. A

continuació, cal posar les dues mans sobre l’abdomen de tal manera que les

puntes dels dits es toquin. Tancar els ulls i concentrar-se en les sensacions que

envia el cos. Aquest últim aspecte es pot introduir quan els alumnes tinguin una

certa pràctica i això no pugui ser objecte de rialla i, per tant, de distracció.
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Per aconseguir dominar completament la respiració profunda, és aconsellable

dividir-la en tres etapes:

��� 5HVSLUDFLy�DEGRPLQDO

q Inspirar: inflar l’abdomen, notar que les puntes dels dits se separen

degut a aquesta inflor i omplir totalment els pulmons.

q Expirar: quan es noten els pulmons plens s’inicia l’expiració, que cal

que sigui sempre més lenta que la inspiració:

- Cal `primer buidar la part superior dels pulmons.

- Contracció lenta del ventre expulsant la resta de l’aire. Els

dits es tornen a tocar.

2. 5HVSLUDFLy�FRVWDO� mans sobre les costelles.

q Inspirar:

- Inflar a poc a poc el ventre.

- Dilatar les costelles.

- Omplir a fons els pulmons.

q Expirar:

- Buidar la part superior dels pulmons.

- Deixar que les costelles s’enfonsin.

- Contracció del ventre.

3. 5HVSLUDFLy� FODYLFXODU� una mà sobre el genoll i una altra sobre

l’esternó.

q Inspirar.

- Inflar poc a poc el ventre.

- Dilatar les costelles.

- Lleugera elevació de l’esternó i les clavícules.

q Expirar:

- Deixar que baixin l’esternó i les costelles.

- Contracció de la caixa toràcica.

- Contracció del ventre.



E. de Pagès. La ment ]DSSLQJ... 79

4. 5HOD[DU�VH�

- Deixar les dues mans sobre els genolls.

- Continuar inspirant i expirant dos minuts més, posant

atenció a les tres fases de la respiració.

Quan els alumnes van tenir dominada aquesta tècnica, que encara que senzilla

porta un temps practicar-la amb naturalitat, vam introduir altres aspectes, com

per exemple, OD�XQLy�GHOV�GRV�KHPLVIHULV FHUHEUDOV, per tal d’aconseguir un

nivell màxim de concentració. Aquest punt i la teoria sobre a prevalència en

cada individu de l’hemisferi dret o esquerre va despertar un interès inusitat

entre els alumnes, com va quedar reflectit en el qüestionari que els vam passar

a final de curs.

També els vam proporcionar informació teòrica, ja que no vam disposar de

temps per a portar-ho a la  pràctica, sobre:

½ La respiració diafragmàtica.

½ La respiració antiansietat.

½ La relació entre la relaxació i les zones cerebrals.

½ Els beneficis físics i psíquics que aporta la relaxació.

½ La visualització guiada.

Aquest últim punt va despertar una gran curiositat i interès, però,

lamentablement, no vam tenir temps de dur-ho a la pràctica. Creiem, com

demostren experiències dutes a terme als Estat Units i a la Gran Bretanya,
39que seria una experiència molt enriquidora i especialment útil per a

aconseguir centrament, pau interior, serenitat, que els adolescents d’aquesta

edat tan precisen i agraeixen.
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3. P R O  C É S  D’ A  V A L U A C I Ó

  D E L  P R O G R A M A  D ’ I N T E R V E N C I Ó
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����3URFpV�G¶DYDOXDFLy��HO�SURJUDPD�G¶LQWHUYHQFLy�DPE�HOV�SURIHVVRUV

És evident que per donar validesa científica als programes d’educació

emocional, cal avaluar-los.  Això implica l’avaluació tant del procés –

l’experimentació en un centre escolar- , com del producte - els resultats finals

obtinguts -. Tant en un cas com en l’altre, existeixen diverses tècniques i

estratègies per a mesurar i avaluar.40

De tota manera, tot i tenir en compte la necessitat i la importància de

l’avaluació, també cal prendre en consideració les seves dificultats. En aquest

aspecte, KHP�FRPSWDW�DPE�HO�YDOXyV�DMXW�GHO�6U��'U��5DIDHO�%LVTXHUUD�GHO

'HSDUWDPHQW�GH�0qWRGHV�G¶�,QYHVWLJDFLy�L�'LDJQzVWLF��HQ�(GXFDFLy, que, a

més de dirigir i supervisar el nostre treball de recerca, ens ha ofert tot el suport

del seu departament pel que fa a l’elaboració de testos, entrevistes, qualificació

de resultats, etc.

Per altra banda, l’amidament dels fenòmens psicopedagògics  ha estat sempre

difícil, discutible, criticable i criticat. Així doncs, pensem que el fet de comptar

amb la col·laboració d’un expert en aquest camp, com el doctor Bisquerra, dóna

solidesa i rigor científic al nostre projecte.
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������� )DVHV�HQ�O¶DYDOXDFLy�GHO�SURJUDPD�

Per dur a terme l’avaluació del programa de forma operativa, hem seguit el

model del G.R.O.P.41 Aquest model proposa les següents fases:

1. (ODERUDFLy�GHO� SOD� G¶DYDOXDFLy : en aquesta fase, es tracta

de posar les bases sobre les que es fonamentarà tot el procés

d’avaluació. Cal que doni resposta a les següents qüestions:

• Quin és l’objectiu de l’avaluació?

• Qui rebrà els resultats de l’avaluació?

• Qui són els encarregats de l’avaluació?

• Què és el que cal avaluar?

• Quan s’ha d’avaluar?

• Quins són els criteris d’avaluació?

��� ,QVWUXPHQWDFLy�L�UHFROOLGD�G¶LQIRUPDFLy

• Què convé tenir en compte en la selecció

d’instruments?

• Quin tipus d’instruments i recursos podem utilitzar?

��� $QjOLVL�L�YDORUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy

• Quins aspectes cal tenir en compte en l’anàlisi?

• Quines fases inclou l’anàlisi i la valoració de resultats?

��� 3UHVHQWDFLy�GHOV�UHVXOWDWV

• Quin és el propòsit de la presentació de resultats?

• Quins aspectes ha de tenir en compte un informe

d’avaluació?
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��������� (ODERUDFLy�GHO�SOD�G¶DYDOXDFLy

Seguint l’esquema que hem anunciat, en aquest punt anirem responent les

preguntes que hem formulat.

Pel que fa a O¶REMHFWLX�GH�O¶DYDOXDFLy� es tractar de comprovar els efectes dels

Tallers de Relaxació i Control de la Respiració esmentats sobre un grup de

professors i veure si han tingut una incidència positiva, tant en la reducció de

l’estrès professional com en l’augment  del benestar emocional i sobre tot si la

seva generalització a altres centres de Secundària tindria uns efectes

beneficiosos per al conjunt del sistema educatiu.

(OV�UHVXOWDWV�GH�O¶DYDOXDFLy tenen d’entrada un receptor clar: el Departament

d’Ensenyament, que és l’organisme que ens ha encomenat la confecció

d’aquesta memòria. Ara bé, és evident que és poden identificar altres

audiències que podran fer ús dels informes d’aquesta avaluació:

• Professorat d’altres centres

• Alumnat

• Professorat de Psicologia i Pedagogia

• Equips directius

• Associacions de Pares d’Alumnes

Quant als HQFDUUHJDWV� GH� O¶DYDOXDFLy, evidentment pel que s’ha descrit en

l’apartat del treball dut a terme, hem realitzat la triple tasca de dissenyar el

programa, implementar-lo i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

/¶REMHFWH�GH�O¶DYDOXDFLy� com hem esmentat al parlar dels objectius, tracta de

mesurar l’efecte de l’aplicació de unes determinades tècniques sobre un

conjunt de professors  per tal de reduir el seu estrès i millorar el seu grau de

benestar i serenitat, condicions sense les quals difícilment poden fer front als

canvis constants en que viuen immersos.
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Delimitant més els aspectes a avaluar, aquest bàsicament són:

• La informació teòrica que es va donar en els Tallers va ser

interessant i suficient? Va correspondre a les expectatives formades?

• Els exercicis pràctics van ser útils? Va  haver-hi suficient temps per a

assimilar-los?

Quan als PRPHQWV�FODX�HQ�O¶DYDOXDFLy�G¶XQ�SURJUDPD aquests són els més

significatius :

020(176 &217,1*876

ABANS Avaluació de les necessitats i

avaluació del disseny

DURANT Avaluació del procés i del

producte

DESPRÉS Avaluació del procés i del

producte

Ara bé, la nostra avaluació s’ha centrat bàsicament en O¶DEDQV�L en HO�GHVSUpV

de la intervenció, per tal de comprovar si hagut un progrés, fent servir

instruments de tipus quantitatiu i qualitatiu tal com explicarem en l’apartat

següent.
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����������,QVWUXPHQWDFLy�L�UHFROOLGD�G¶LQIRUPDFLy��

Pel que fa a la recollida d’informació, cal tenir en compte que, per a la selecció

d’instruments per tal de mesurar les variables i/o dimensions que són objecte

d’avaluació hem intentat que fossin el més simples possible, quant al contingut,

llenguatge i aplicació, i que,  per altra banda, s’ajustessin el màxim als requisits

de validesa i fiabilitat.

A l’hora de decidir quin tipus d’instruments eren els que s’adequaven més a les

necessitats del programa i complien els requisits abans esmentats ens va ser

de gran utilitat l’assessorament del Dr. R. Bisquerra, del MIDE, i el del  Dr

.Francesc Martínez del mateix Departament.

Des del punt de vista metodològic s’ ha avaluat tant les dades qualitatives com

quantitatives, així com el procés i el producte. Ho podem exemplificar en la

següent graella:

'$'(6

48$17,7$7,9(6

'$'(6

48$/,7$7,9(6

352&e6 M.B.I. (Malash Burnout

Inventory)

- Observació sistemàtica

- Qüestionaris de

caràcter qualitatiu

- Entrevistes

352'8&7( M.B.I. (Malash Burnout

Inventory)

- Observació sistemàtica

-  Qüestionaris de

caràcter qualitatiu

- Entrevistes

Hem utilitzat, doncs, de manera paral·lela diversos instruments o tècniques de

recollida d’informació que combinen l’obtenció de dades qualitatives i

quantitatives.
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/HV�GDGHV�TXDQWLWDWLYHV��(O�0�%�,���0DODVK�%XUQRXW�,QYHQWRU\��

Els professionals d’institucions de serveis socials, sanitaris i educatius es veuen

forçats a implicar-se durant moltes hores en els problemes i preocupacions de

les persones amb les que es relacionen professionalment. Sovint, la interacció

del professional amb el subjecte se centra en els problemes actuals d’aquest

últim (salut, higiene mental, relacions personals, laborals, etc). Aquests

problemes venen lligats amb molts diversos sentiments, com la preocupació, la

por, el rebuig, l’odi, la desesperació, etc.

Per altra banda, com que  no sempre és obvia la solució a aquests problemes

ni fàcilment realitzable, aquesta interacció del professional amb el subjecte es

torna ambigua i frustrant. En conseqüència, el professional que contínuament

treballa amb persones en aquesta labor assistencial va acumulant un estrès

crònic que el pot cansar emocionalment i, finalment, portar-lo a  esdevenir

exhaust o FUHPDW� Per aquesta raó, i per evitar el terme anglès EXU�QRXW que ha

començat a entrar i estendre’s en l’ambient universitari sembla preferible

denominar-ho amb la següent perífrasis VtQGURPH� GH� O¶HVWUqV� ODERUDO

DVVLVWHQFLDl.

El terme anglès ³EXUQ�RXW´  abans d’entrar en la terminologia psicològica

s’utilitzava entre els atletes i esportistes per fer referència a aquell estat en que

la persona no assoleix els resultats esperats d’un entrenament a fons. El terme

va passar després a la problemàtica dels serveis socials i l’autora ,C.Malash, el

va donar a conèixer en el camp de la psicologia l’any 1977 en una convenció

de l’Associació Americana de Psicòlegs. El síndrome de  estar FUHPDW

comporta  símptomes d’esgotament emocional, despersonalització i disminució

de la realització personal. Pot aparèixer principalment en professionals que

treballen amb persones i que s’impliquen amb els seus problemes. Quan es diu

que un professional està FUHPDW significa que la  seva situació familiar, social o

laboral, l’ha ultrapassat i ha minvat la seva capacitat d’adaptació.
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La casuística i el conjunt de variables que intervenen en el procés de GHVJDVW

que afecta el professional és divers. Podem condensar aquestes variables en

tres aspectes: cansament emocional, despersonalització i disminució de

l’autorealització personal.

Si augmenta el FDQVDPHQW� HPRFLRQDO� la força o capital emocional es va

consumint i el professional veu com va disminuint la seva capacitat de lliurar-se

als demés, tant des del punt de vista personal com psicològic.

/D�GHVSHUVRQDOLW]DFLy, per la seva banda suposa, l’aparició d’uns sentiments i

actituds negatives i cíniques en relació a la persona amb la què es treballa.

Aquest procés d’enduriment o fins i tot deshumanització porta els professionals

a considerar que aquestes persones són, d’alguna manera, mereixedores dels

seus problemes. El desenvolupament de la despersonalització apareix vinculat

al cansament emocional referit al que ens acabem de referir.

Per últim, OD� UHGXFFLy� GH� O¶DXWRUHDOLW]DFLy� SHUVRQDO implica la tendència a

avaluar-se negativament.  En aquests casos, el professional pot sentir-se infeliç

i descontent amb ell mateix i amb la seva feina.

Les conseqüències d’aquesta síndrome són potencialment molt perilloses per

als professionals que els pateixen, per a les persones que reben la seva

atenció i per a la mateixa institució per a la que treballen. S’ha observat que pot

portar a un deteriorament de la qualitat dels serveis prestats, a l’absentisme, a

la poca moral de treball, a la baixa o l’acomiadament del personal. Quan els

símptomes s’aguditzen, la síndrome pot ser causant de pèrdua de

professionalitat, d’esgotament físic, d’insomni, d’abús d’alcohol i drogues o de

problemes personal i familiars.

La investigació de les autores va permetre delimitar conceptualment aquestes

variables i desenvolupar l’instrument que descriu i justifica aquest Manual

M.B.I. 42
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Els elements del M.B.I. estan redactats d’una forma directa per a expressar uns

sentiments o actituds personals i la seva versió definitiva va passar per unes

fases experimentals que van durar vuit anys.

En la versió actual consta de 22 ítems i una escala de freqüència del 0 al 6.

9HXUH�$QQH[�Q��

La hipòtesi subjacent és que la tensió o estrès emocional provoca a la llarga el

desenvolupament del VtQGURPH�GH�O¶HVWUqV�ODERUDO�DVVLVWHQFLDO .

Les escales o variables del subjecte FUHPDW�són les següents:

D��&DQVDPHQW�HPRFLRQDO��&(��

Les variables descriuen sentiments d’una persona emocionalment

exhausta pel seu propi treball; el primer ítem posa de relleu aquest

sentiment:

 1. “(P�VHQWR�HPRFLRQDOPHQW�HVJRWDW�SHO�PHX�WUHEDOO´�

E��'HVSHUVRQDOLW]DFLy��'3��

Els elements d’aquesta escala descriuen una resposta impersonal i freda

cap els receptors dels serveis del professional. Els professionals amb

puntuacions altes en aquesta escala i en l’anterior presenten graus

elevats de vivència del síndrome de l’estrès laboral assistencial. És a dir,

encara que són mesures separades estan relacionades i es presenten

com aspectes  essencials de la síndrome

F�5HDOLW]DFLy�SHUVRQDO��53��

Aquesta escala conté elements que descriuen  nivells de competència i

èxit en el treball propi i amb altres persones. En contrast amb les altres

dues escales, les puntuacions baixes són indicatives del síndrome. La

variable pot ser considerada com l’oposat al cansament emocional i a la

despersonalització.
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/HV�GDGHV�TXDOLWDWLYHV:

Com ja hem comentat en l’apartat Nº 2, vam fer un seguiment sistemàtic del

programa. Al finalitzar-lo, vam convocar els professors a una reunió valorativa

del Taller on vam utilitzar la tècnica que es coneix com a Grup de Discussió.

*UXS�GH�'LVFXVVLy�

El Grup de Discussió podria ser definit com una reunió informal d’un petit grup

de persones (6 – 12) que, orientades per un moderador, exposen els seus

punts de vista en relació a un determinat tema. El seu objectiu és aprofundir

qualitativament en les percepcions, sensacions, actituds i idees dels

participants pel que fa al tema seleccionat.

Encara que en els seus inicis el Grup de Discussió fou considerat com una

estratègia de recollida d’informació alternativa a l’entrevista en profunditat,

aquesta perspectiva ha variat molt i determinats autors atribueixen al Grup de

Discussió la consideració tècnica d’investigació, ja que resumeix i exemplifica

una perspectiva metodològica pròpia.

Aquesta tècnica fou desenvolupada entre els anys 30 i 40,43 com a

conseqüència de certs dubtes que plantejava la fiabilitat de les dades

obtingudes a través d’entrevistes, degut al grau de directivitat que presentaven.

El Grup de Discussió permetia diluir la influència de l’investigador,

proporcionant una més gran llibertat i espontaneïtat per expressar les seves

pròpies idees i opinions. Actualment, la utilització més important del Grup de

Discussió s’ha vinculat al marketing i als processos relacionats amb l’obtenció

d’opinions de consumidors respecte a  determinats productes.

Per tant, una de les característiques més importants que cal desenvolupar en

aquesta tècnica és l’atmosfera permissiva que ha de presidir la dinàmica del

grup. Alguns autors44 destaquen aquest aspecte com la clau que afavoreix

l’adopció d’opinions diferenciades.
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(QWUHYLVWHV�LQGLYLGXDOV�

La impossibilitat per part de tots els professors d’assistir al Grup de Discussió

va propiciar que utilitzéssim la tècnica de l’entrevista individual com a mètode

alternatiu. Els resultats van ser molt interessants i van completar la informació

recollida en la reunió del Grup de Discussió. Hem recollit les aportacions de les

entrevistes individuals  en l’apartat dedicat a la presentació de resultats.

També ens cal afegir que una professora externa al centre, concretament de

l’I.E.S Milà i Fontanals, va participar en l’experiència i ens va transmetre la

resposta al qüestionari per escrit. Aquesta persona, també amb llicència

retribuïda, es va assabentar de la nostra experiència en les reunions de

seguiment del treball en el Departament d’Ensenyament i ens va demanar de

participar-hi, ja que hi veia una aplicació clara a la situació del professorat del

seu centre. Les seves consideracions també les hem recollides en l’apartat de

presentació de resultats.

Finalment, ens cal manifestar que la recollida de dades qualitatives no va ser

possible en el segon Taller, ja que el curs estava molt avançat, era el mes de

maig i la coincidència amb les avaluacions de Segon de Batxillerat ho va fer

impossible. Sí que, però, vam recollir alguna de les dades quantitatives del

qüestionari del MBI.
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����������$QjOLVL�L�YDORUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�

Dividirem l’anàlisi i valoració de la informació en dades quantitatives i

qualitatives.

'DGHV�TXDQWLWDWLYHV�

En principi, el MBI és autoaplicable i és així com va ser utilitzat en el nostre

treball. Cal remarcar que la LQWHQFLRQDOLWDW de l’instrument no és totalment

clara (mesurar la síndrome de estrès laboral assistencial o EXUQ��RXW) i, per tan,t

en cap moment es va utilitzar aquest terme. Al contrari, els nostres esforços

van anar dirigits a minimitzar la direcció de les respostes amb l’ajut de les

següents pautes:

a) Caràcter privat

b) Confidencialitat: es va utilitzar la fórmula de la resposta

anònima.

2EWHQFLy�GH�OHV�SXQWXDFLRQV�

La puntuació en les escales del MBI és el resultat de sumar tots els punts o

graus de freqüència anotats en els elements corresponents a cadascuna

d’elles.

Els elements que comprenen cada escala i les seves puntuacions directes

(P.D) màximes s’especifiquen en la següent taula:

&RPSRVLFLy�GH�OHV�HVFDOHV�GHO�0%,���

Escala Elements PD màxima

CE 1    2    3    6    8     13    14    16    20 54

DP 5   10   11   15   22 30

RP 4   7   9   12   17   18   19   21 48
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(OV�QRX�HOHPHQWV�GH�&�(���FDQVDPHQW�HPRFLRQDO� descriuen els sentiments

d’una persona que es troba exhausta pel seu propi treball. De tota manera

aquest aspecte queda més ben definit en els dos primers elements del

qüestionari del MBI i que seran objecte principal de la nostra atenció:

���³(P�VHQWR�HPRFLRQDOPHQW�H[KDXVW�SHO�PHX�WUHEDOO´�

����³(P�VHQWR�FDQVDW�DO�ILQDO�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUHEDOO´�

(OV� FLQF� HOHPHQWV� GH� '3� �'HVSHUVRQDOLW]DFLy) expressen absència de

sentiments o resposta impersonal cap aquelles persones que reben el servei

del professional. El factor queda menys definit que l’anterior i els elements

lliuren part de la seva variança al primer factor, amb el qual presenta alguna

covariança. 8QD� FRQFOXVLy� FODUD� TXH� YHXUHP� PpV� HQGDYDQW� pV� TXH� HO

SURIHVVRUDW�HQTXHVWDW�SUHVHQWD�SXQWXDFLRQV�EDL[HV�HQ�DTXHVW�DSDUWDW, el

què fa suposar que OD� GHVSHUVRQDOLW]DFLy, que pot afectar altres col.lectius

enquestats, com personal sanitari, policial... i que de fet els afecta, QR�pV�XQ

IDFWRU�UHOOHYDQW�HQ�HO�VtQGURPH�GH�EXUQ��RXW�GH�O¶HQVHQ\DQW�

Una persona amb una puntuació elevada en les dues escales (CE i DP)

correspon a una persona amb el síndrome de estrès laboral assistencial.

/D� WHUFHUD� GLPHQVLy� 53� �5HDOLW]DFLy� SHUVRQDO� conté vuit elements que

descriuen els sentiments de competència i èxit en el treball personal. 8QD

SXQWXDFLy�EDL[D�HV�FRUUHVSRQ�DPE�XQ�HOHYDW�tQGH[�GHO�VtQGURPH�

&ULWHULV�SHU�D�OD�LQWHUSUHWDFLy�GHO�T�HVWLRQDUL�0%,�

Les puntuacions directes obtingudes en la fase de correcció i puntuació no són

interpretables per sí mateixes, no tenen un significat absolut: és necessari

comparar-les amb les obtingudes per uns determinats grups (obtinguts de la

població general o d’uns grups específics) o bé transformar-les en valors o

escala de significació universal que situa les puntuacions de cada individu en

relació amb les obtingudes per a aquell grup normatiu. 46
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La baremació de la mostra espanyola descrita en l’adaptació feta per

N.Seisdedos 47 s’ha realitzat tenint en compte el sexe dels subjectes i, en la

taula de barems �YHXUH�$QQH[�Q���), es destinen tres columnes per als homes

i tres per a les dones (C.E. D.P. R.P)

Aquesta taula de barems permet la conversió de les puntuacions directes en

una escala de valors universal: la del FHQWLOV, escala ordinal que va de l’1 al 99.

En el manual original americà, el M.B.I, les autores van decidir emprar una

classificació tripartita de la variabilitat dels resultats: a la FDWHJRULD� EDL[D es

troben els resultats dels subjectes que ocupen el terç inferior (centils de l’1 al

33), en la FDWHJRULD�PLWMD hi ha les puntuacions dels casos que ocupen el terç

central d’una distribució normal (centils del 34 al 66) i en la FDWHJRULD�DOWD es

recullen les puntuacions del terç superior (centils del 57 al 99).

Cal recordar, però, que el pol alt de l’escala R.P. del M.B.I és la falta de

realització personal (propi d’una persona amb el síndrome d’estrès laboral

assistencial), en altres paraules, quan el subjecte obté puntuacions baixes en

aquest apartat: per tant, en la taula que adjuntem �$QQH[�Q���� el SRO�DOW està

assenyalat com menor que ( “<” ) i el SRO�EDL[ comprèn les puntuacions que

són més altes (amb el símbol “>”)

(VWUqV�ODERUDO�DVVLVWHQFLDO�HQ�GRFHQWV�

El MBI original va ser dissenyat per a mesurar l’estrès en ocupacions que

donen suport i ajuda a persones, i per aquesta raó, tant en els estudis originals

com en els espanyols, s’ha aplicat a mostres de docents 48. Existeixen varies

raons per a aquesta decisió.

En primer lloc, la professió docent és una de les més esteses i de major

contacte amb persones receptores de la seva activitat professional. En segon

lloc, la docència ha anat experimentant la pressió de la societat per a intentar

corregir problemes socials de tota mena (per exemple la droga, l’alcohol i l’abús
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sexual). I, al mateix temps, forma els alumnes en habilitats i temes acadèmics,

fomenta unes activitats d’enriquiment personal, dóna resposta a les necessitats

individuals dels escolars amb nivells molt diferents i facilita el desenvolupament

moral i ètic dels professionals implicats. Per últim, s’està donant el fet que

alguns professors abandonen la docència, cremats per la feina diària, per a

incorporar-se a altres activitats laborals.

Les anàlisis dels resultats del MBI en docents han mostrat l’existència de

condicions personals, organitzatives i de propi rol del docent que es poden

relacionar amb les tres escales del MBI. S’han trobat alguns problemes

recurrents però cal aprofundir en la investigació.

Certs factors de l’historial del docent sembla que assenyalin un augment

significatiu de la síndrome, però caldrien estudis longitudinals per confirmar

aquesta tendència. L’edat, per exemple, ha resultat ser una variable

significativa del cansament emocional en els estudis americans: els subjectes

estudiats disminueixen les puntuacions en augmentar l’edat; però aquesta dada

no s’ha confirmat en els estudis espanyols. També en aquests estudis

americans, s’ha observat que HOV�SURIHVVRUV�G¶HQVHQ\DPHQW�PLWMj�L�VXSHULRU

SUHVHQWHQ� QLYHOOV� PpV� EDL[RV� GH� UHDOLW]DFLy� SHUVRQDO� TXH� HOV� VHXV

FRPSDQ\V�G¶HQVHQ\DPHQW�SULPDUL��HOV�SURIHVVRUV�XQLYHUVLWDULV�WHQHQ�PpV

WHQGqQFLD� FDS� D� OD� GHVSHUVRQDOLW]DFty� TXH� HOV� VHXV� FRPSDQ\V� GH

O¶HQVHQ\DPHQW�VHFXQGDUL�L�SULPDUL�

Com a temes d’investigació, es podrien assenyalar els següents factors:

nombre d’alumnes per professor - quelcom semblant a la cartera de clients en

altres professions -, el nivell inicial d’expectatives – per exemple, l’enfoc centrat

en la matèria o contingut del programa enfront de l’enfoc centrat en l’alumne – i

l’edat dels escolars – nens, pre-adolescents i adolescents -. Quant al sexe, els

professors (homes) obtenen puntuacions més altes en l’escala de

Despersonalització, tant en els estudis originals com en els espanyols, dada

que és coherent amb la d’altres professions assistencials.
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També s’han identificat factors organitzatius que contribueixen la síndrome

entre els docents. Per exemple, el conflicte o ambigüitat del rol dels docents, el

grau de participació en la presa de decisions educatives, l’autonomia i la

llibertat en la seva activitat i el suport que reben de la institució escolar.

/¶HVFDOD�PpV�DIHFWDGD��HQWUH�HOV�GRFHQWV��VHJRQV�WRWV�HOV�HVWXGLV��pV�OD�GH

&DQVDPHQW� HPRFLRQDO� (més del 30% de la variança), seguida per la

Despersonalització (entre un 20% i un 30%) i la Realització personal (entre un

10% i un 20%).

Finalment, V¶KD� REVHUYDW� TXH� HOV� GRFHQWV� GH� WRWV� GRV� VH[HV� DPE

SXQWXDFLRQV�HOHYDGHV�HQ�&�(��WHQHQ�PpV�SUREOHPHV�GH�VDOXW��8QD�DQjOLVL

GH� OHV�YDULDEOHV� LPSOLFDGHV�YD� UHYHODU�XQD�FRQQH[Ly�HQWUH�SUREOHPHV�GH

VDOXW� ItVLFD�� WHQGqQFLHV� SVLFRSDWROzJLTXHV� L� FDQVDPHQW� HPRFLRQDO� HQ

UHODFLy� DPE� OD� SUjFWLFD� GRFHQW�� (Q� DOWUHV� SDUDXOHV�� O¶HVWUqV� GRFHQW

FRPSRUWD�XQ�ULVF�GH�PDOHVWDU�ItVLF�L�SVLFROzJLF�TXH�KDQ�SRVDW�GH�PDQLIHVW

OD�PDMRULD�GH�WUHEDOOV�
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����������3UHVHQWDFLy�GH�UHVXOWDWV�

7LSXV�GH�PRVWUD

La mostra recollida està formada per onze professors, deu del Institut

Montserrat i una professora de l’Institut Milà i Fontanals .Això representa � DO

YROWDQW�GHO�����GHO�SURIHVVRUDW�GHO�QRVWUH�FHQWUH, una xifra significativa per

treure conclusions d’una mostra .Tot i que els participants en els Tallers van

superar amb escreix aquest número, alguns no van respondre el qüestionari

per diverses raons:

• Malalties

• Baixes

• Defuncions familiars

• Final període de substitució

• Coincidència amb altres activitats: exàmens, reunions d’equips docents,

avaluacions, etc.

• Altres sense especificar, com, per exemple, prejudicis de contestar un

qüestionari de tipus americà.

Quant al sexe de les onze persones de la mostra, deu són dones i un home,

dada que té que veure tant amb la composició dels docents a l’escola

secundària com sobretot amb l’escassa participació masculina en qualsevol

acte o curs que tracti aspectes no estrictament acadèmics i que es refereixin,

d’alguna manera, a la intimitat de la persona.

$QjOLVL�L�LQWHUSUHWDFLy�GHOV�UHVXOWDWV�GHO�0%,�VREUH�OD�PRVWUD�GH�SURIHVVRUV

HQTXHVWDWV�GH�O¶,QVWLWXW�0RQWVHUUDW�

L’anàlisi del resultat del MBI en docents enquestats de l’Institut Montserrat

mostra l’existència de condicions personals, organitzatives i del propi rol del

docent que apareixen relacionades en les tres escales del MBI.49
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4XDGUH�UHVXOWDW�GH�OD�PRVWUD�

&�( '�3 5�3

1 32 5 28

2 24 6 31

3 10 3 31

4 8 0 41

5 16 6 35

6 30 5 28

7 47 23 22

8 19 10 40

9 16 17 33

10 47 5 22

11 31 6 27

Començarem analitzant les dades referides al &DQVDPHQW�HPRFLRQDO, que és

una de les claus del síndrome del %XUQ�RXW�:

• S’observa que cinc persones estan per sobre dels trenta punts  (entre 30

i 50), l’equivalent de 80 a 99 centils (banda alta).

• Quatre persones es troben entre 16 i 24 punts, l’equivalent de 35 a 65

centils (banda mitja).

• Només dues persones es troben en la banda baixa, el que equival de 15

a 20 centils.

Per tant, resulta que JDLUHEp�HO�����GHOV�SURIHVVRUV�GH�OD�PRVWUD�HV�WUREHQ

H[KDXVWHV�SHO� VHX�SURSL� WUHEDOO. Si a això hi afegim que el 35% restant es

troben en la franja mitja, és a dir, que manifesten un grau de Cansament

emocional notable, HV�SRW�FRQFORXUH�TXH�HO�����GHO�SHUVRQDO�HQTXHVWDW�Wp

VLJQHV�FODUV�G¶HVWDU�DIHFWDW��GH�PDQHUD�HYLGHQW��SHU�OD�VtQGURPH�



E. de Pagès. La ment ]DSSLQJ... 98

Això queda reafirmat quan es constata que tots els enquestats responen amb

els números més alts de l’escala de freqüència (entre 4 i 6) i el 80% amb un 6

(el màxim) a una  de les preguntes més significatives del qüestionari, pel que fa

al Cansament emocional (la Nº 2).

³(P�VHQWR�FDQVDW�FDGD�GLD�DO�ILQDO�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUHEDOO´

3HO� TXH� ID� D� OD� 'HVSHUVRQDOLW]DFLy, les dades són força diferents respecte

l’element anteriorment analitzat:

• Només hi ha una persona amb una puntuació altíssima (23 punts),

equivalent a 99 centils, que correspon a la mateixa persona amb un

Cansament emocional dels més elevats. En base a això es pot afirmar

que és un docent amb símptomes clars de patir el síndrome i que la

seva situació laboral l’ha desbordada i la seva capacitat d’adaptació es

troba molt reduïda.

• La gran majoria estan, en canvi, entre 3 i 6 punts, és a dir a la franja

mitjana baixa. Aquest resultat concorda amb els resultats dels estudis

american,50 però els resultats son més baixos que aquests últims, cosa

què indica clarament que, PDOJUDW� OD� SUHYDOqQFLD� GHO� &DQVDPHQW

HPRFLRQDO� HQ� HOV� GRFHQWV� HQTXHVWDWV� QR� VROHQ� PDQLIHVWDU� XQV

VHQWLPHQWV� L� XQHV� DFWLWXGV� QHJDWLYHV� L� FtQLTXHV� � UHVSHFWH� HOV

DOXPQHV�

• Cal destacar que hi ha un cas que es pot incloure en la categoria alta (17

punts equivalent a 90 centils) que correspon a l’únic home enquestat.

Aquesta dada, curiosament, concorda amb les conclusions del MBI

americanes, que hem descrit anteriorment, on s’afirma que els

professors (homes) obtenen puntuacions més altes en l’escala de

Despersonalització i la dada també es dóna en altres professions de

tipus assistencial.
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4XDQW� D�5HDOLW]DFLy� SHUVRQDO� � considerada com allò oposat al Cansament

emocional i a la Despersonalització,la mostra estudiada presenta els següents

resultats:

• S’observa que hi ha dues persones amb només 22 punts, equivalent a 5

centils (banda baixa), és a dir, amb una molt escassa Realització

personal en el treball docent. Aquí podríem afegir dues persones més

amb menys de 30 punts, equivalent a menys de 25 centils que també

manifesten una baixa realització personal laboral. Sumant tots dos grups

ens trobem que DO� YROWDQW� GHO� ���� GHO� SHUVRQDO� HQTXHVWDW� RIHUHL[

GDGHV�FODUHV�GH�SRFD�UHDOLW]DFLy�SHUVRQDO�HQ�HO�VHX�WUHEDOO�TXRWLGLj

HQ�O¶HQVHQ\DPHQW�

• Pot observar-se que hi ha quatre persones entre 31 i 35 punts,

equivalent a 40-45 centils, que es podrien situar en l’escala mitjana

baixa, en altres paraules, amb una satisfacció escassa en el treball

docent.

• Només apareixen dues persones que tenen al voltant de 40 punts,

equivalent a 70 centils. Es pot deduir que aquestes persones troben en

la seva feina una font de satisfacció personal. Una d’aquestes persones

coincideix amb la que té una puntuació més baixa en Cansament

emocional (8 punts).
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&RQFOXVLRQV�

El perfil del síndrome  del professor cremat o EXUQ�RXW presenta el següent

esquema:

&�( '�3 5�3

Alt Alt Baix

Com a conclusió de l’estudi efectuat amb la mostra referida de professors de

l’Institut Montserrat de Barcelona, V¶REVHUYD�TXH�DO�YROWDQW�GHO�����SUHVHQWD

DTXHVW�SHUILO�FODU��SHU�WDQW��PDQLIHVWD�VLJQHV�HYLGHQWV�GH�SDWLU�OD�VtQGURPH

GHO� SURIHVVRU� FUHPDW� �EXUQ�RXW��� i al voltant d’un altre 30% mostra signes

d’una prevalència menor, encara que significativa, dels trets que caracteritzen

aquesta síndrome.

 Això porta a concloure que DO�YROWDQW�GHO�����GHOV�SURIHVVRUV�HQTXHVWDWV

PDQLIHVWHQ� VtPSWRPHV� G¶HVJRWDPHQW� ItVLF� L� SVtTXLF�� HVFDVVD� UHDOLW]DFLy

SHUVRQDO� HQ� OD� WDVFD�GRFHQW�� SHUz�� HQ� FDQYL��PDQLIHVWHQ� SRFV� VLJQHV� GH

GHVSHUVRQDOLW]DFLy�HQYHUV�HOV�DOXPQHV�
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'DGHV�TXDOLWDWLYHV�

Amb l’objectiu de fer una valoració qualitativa dels Tallers esmentats, vam

reunir el professorat assistent (grup de discussió) i, prèviament, els vam donar

el següent qüestionari orientatiu, amb la intenció de centrar les idees i de fer

una recollida sistemàtica de la informació.

4�HVWLRQDUL�SODQWHMDW�

����7HQV� LQWHQFLy�G¶� DSURIXQGLU�HQ� OHV� WqFQLTXHV�GH� UHOD[DFLy� TXH� V¶KDQ
WUDFWDW� HQ�DTXHVW� 7DOOHU� L� GH�SUDFWLFDU�OHV� D� SDUWLU� G¶DUD�� R�� SHO� FRQWUDUL�
FRQVLGHUHV� TXH�� GH� PRPHQW�� QR� HW� VHUDQ� G¶XWLOLWDW� SHU� DO� WHX� HTXLOLEUL
SHUVRQDO"�

����4XLQD�pV�OD�WHYD�RSLQLy�VREUH�HOV�DVSHFWHV�VHJ�HQWV�

• (W�YD�DMXGDU�D�SUHQGUH�PDMRU� FRQVFLqQFLD�GH� O¶HVWDW� GH
WHQVLy�SVtTXLFD�L�ItVLFD�HQ�TXq�HV�GHVHQYROXSD�OD�QRVWUD
DFWLYLWDW�SURIHVVLRQDO"�

• (W�YD�DMXGDU�D� �VHU�PpV�FRQVFLHQW�TXH�DTXHVW�HVWDW�GH
WHQVLy�FRQWLQXDW�UHSHUFXWHL[�QHJDWLYDPHQW�HQ�OD�VDOXW"

• /D� LQIRUPDFLy� WHzULFD� TXH� HV� YD� GRQDU� �FRQFHSWH
G¶HVWUqV�� IXQFLRQV� L� FRQQH[Ly� GHOV� GRV� KHPLVIHULV
FHUHEUDOV�� EHQHILFLV� ItVLFV� L� SVtTXLFV� GH� OD� UHOD[DFLy�
LPSRUWjQFLD�GH�OD�UHVSLUDFLy�GLDIUDJPjWLFD��UHODFLy�HQWUH
UHOD[DFLy� L� OHV�RQHV�FHUHEUDOV�EHWD��DOID�� WKHWD��HWF��� YD
VHU�VXILFLHQW�L�LQWHUHVVDQW"

• (OV� H[HUFLFLV� SUjFWLFV� �UHVSLUDFLy� DOWHUQD�� HO� SRQW� HQWUH
HOV� GRV� KHPLVIqULFV�� OD� UHVSLUDFLy� GLDIUDJPjWLFD�� OD
UHVSLUDFLy�DQWL�DQVLHWDW��OD�UHVSLUDFLy�JXLDGD��HWF���HW�YDQ
UHVXOWDU� LQWHUHVVDQW"�� &UHXV� TXH� KL� YD� KDYHU� VXILFLHQW
WHPSV�SHU�D�DVVLPLODU�ORV"�

• $OWUHV�

����4Xq�KL�YDV�WUREDU�D�IDOWDU"
• 7UDFWDPHQW�G¶DOJXQ�DVSHFWH
• 'HVHQYROXSDPHQW�GHO�7DOOHU�PDVVD�FRQFHQWUDW
• $GHTXDFLy�GHO�WLSXV�GH�WHVW��HWF�
• $OWUHV�

����&UHXV�TXH�WDOOHUV�R�FXUVHWV�TXH�SODQWHJLQ�DTXHVWV�WLSXV�GH�WqFQLTXHV
SRGHQ�VHU�G¶XWLOLWDW�DOV�SURIHVVRUV�G¶DOWUHV�FHQWUHV�GH�6HFXQGjULD"�
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9DORUDFLy�SHU�SDUW�GHOV�SURIHVVRUV�DVVLVWHQWV��JUXS�GH�GLVFXVVLy

Fem constar que la nostra participació va ser la de recollir de la forma més

objectiva possible la percepció que havien tingut dels Tallers les persones que

hi van participar.

Cal destacar la unanimitat de tots els assistents respecte a O¶DOW� JUDX� GH

FUHGLELOLWDW atorgat a la professional d’infermeria que havia impartit el Taller.

La majoria de professors assistents a la reunió (no hi van poder assistir tots els

que havien fet el primer Taller), van fer observacions molt interessants que

transcrivim a continuació:

• Per començar, tots van coincidir en que el Taller havia estat

excessivament compacte; que van disposar de poc temps, tant

per a assimilar la part teòrica com per a practicar i, sobretot,

introduir en la seva vida quotidiana els exercicis proposats.

• Un altre aspecte a destacar és O¶LQWHUqV�TXH�YDQ�GHPRVWUDU�SHU

DSURIXQGLU�PpV�HQ�OD�SUjFWLFD. Això es va concretar en:

o Clara preferència per a ampliar la part pràctica.

o Es va proposar agrupar les persones per problemes: de

veu, d’esquena, etc.

• Es va manifestar per part d’alguns professors que la informació

teòrica va quedar una mica dispersa i poc sistemàtica, en

particular, la que va fer referència a les zones cerebrals: alfa,

beta, etc.

• Una professora va assenyalar una expectativa no complerta,

concretament els problemes de  veu que afecten el professorat,

que l’infermera n’havia esmentat en la reunió informativa i que

després van quedar poc treballats.
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• Es va comentar el “conflicte” que es va presentar en l’última

sessió del primer Taller: La persona que impartia el Taller,

després d’una visualització guiada, va repartir un qüestionari per a

ús personal. Aquests tipus de qüestionari són d’origen americà i hi

ha alguns aspectes culturals que poden resultar xocants. En

concret, aquest qüestionari, a part d’utilitzar una terminologia molt

americana, en un apartat feia referència a l’espiritualitat. Això va

desencadenar que dues professores es manifestessin amb

bel·ligerància al respecte. Hem recollit aquest incident perquè ens

sembla molt representatiu de la mentalitat d’un sector del

professorat, que cal tenir present - cosa que es va tenir en

consideració en el segon Taller-  i, per tant,  es va ometre aquest

apartat del qüestionari. Val a dir que la resta de professors no van

mostrar cap reticència en cap dels aspectes esmentats: ni

referències culturals americanes ni espiritualitat.

• Finalment, OD�JUDQ�PDMRULD�GH�SURIHVVRUV�YDQ�PDQLIHVWDU�HO�VHX

LQWHUqV� SHU� IHU� XQ� FXUV� PpV� DSURIXQGLW� G¶DTXHVW� WLSXV.

Bàsicament per dues raons:

o 3HUTXq�HOV VHPEODYD�LQWHUHVVDQW�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD

SHUVRQDO� (reducció de l’estrès, recursos per fer front a

problemes derivats de la pràctica professional com la

disfonia, els mals d’esquena) i, sobretot, per a aconseguir

un major benestar i equilibri emocional.

o $SOLFDFLy� D� O¶DXOD, on veien clarament que la introducció

d’aquestes tècniques podia millorar de forma clara el grau

d’atenció i de concentració dels alumnes i, per tant, millorar

el seu rendiment acadèmic, així com reduir

significativament la conflictivitat a l’aula, i, per tant, millorar

la convivència en el centre.
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9DORUDFLRQV�LQGLYLGXDOV��O¶HQWUHYLVWD�

Alguns professors, per raons diverses, no van poder assistir a la reunió del grup

per fer la valoració del Taller,de manera que vam optar per O¶HQWUHYLVWD

LQGLYLGXDOLW]DGD.

La professora d’Educació Física del Centre va manifestar que HO� FXUV� KDYLD

FULGDW�IRUoD�O¶DWHQFLy�GHO�SURIHVVRUDW i que ella l’havia trobat molt interessant

però massa curt i accelerat.

Com a resultat de la seva participació en el curs, havia pensat una DSOLFDFLy

FRQFUHWD� D� OD� WXWRULD� G¶XQ� WHUFHU� G¶(62, de la qual ella n’era responsable.

Aquest grup-classe era força conflictiu. Estava compost majoritàriament per

noies, intel·lectualment competents, però amb una baixa capacitat de

concentració i, per la qual cosa, ocasionaven problemes molt seriosos a tres

professors. La seva proposta era la de dissenyar un programa d’aplicació de

les referides tècniques de concentració i relaxació apreses al curs i impartir-les

abans de les classes conflictives. Comptava amb la col·laboració del professor

de Música, assistent també al curs i professor del mateix grup. Ella es veia amb

capacitat d’introduir les Tècniques esmentades en el seu grup de tutoria, donat

que portava un treball intens amb aquests alumnes des de feia mesos i els

coneixia força. En canvi, no es veia amb capacitat d’introduir-les en altres

grups-classes.

No cal dir que la proposta de derivació de les tècniques impartides en el Taller

cap els alumnes ens va satisfer enormement, ja que era un dels objectius,

encara que no entrava en els nostres càlculs que es donés de manera tan

ràpida i espontània. L’únic problema és que la derivació proposada es va

començar a aplicar en el tercer trimestre, per tant, el temps d’experiència va ser

molt limitat i en un moment poc propici com és el final de curs.
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La segona entrevista va tenir lloc amb el Professor de Música del centre. 9D

PDQLIHVWDU� HO� VHX� HQWXVLDVPH� SHO� FXUV� tot i que esperava que tindria un

caràcter més pràctic. Va insistir en que calia reforçar tot allò que fes referència

a la VDOXW� PHQWDO� GHOV� SURIHVVRUV i que aspectes com l’èxit personal i el

benestar emocional, que havien estat bandejats fins aquest moment en el

context dels professors de secundària, calia potenciar-los. Va proposar la

continuïtat d’experiències dirigides a millorar el benestar mental i emocional del

professorat i que, a la seva vegada, poguessin incidir de manera clara en el

treball diari amb els alumnes dintre de l’aula. Com a mostra va suggerir que la

persona que havia impartit el curs podia fer una demostració pràctica a l’aula.

També va proposar que els professors coneguessin altres tècniques, que

utilitzen molts col.lectius, com per exemple la dinàmica de grups.  En resum, la

seva percepció del curs va ser altament positiva i veia clara la necessitat de

donar continuïtat a aquesta experiència.

9DORUDFLy�SHU�SDUW�GH�OD�SURIHVVRUD�H[WHUQD�DO�FHQWUH�

Com hem explicat a l’apartat “Entrevistes individuals”, una professora de

l’institut Milà i Fontanals va participar en el primer Taller i la seva opinió la vam

recollir per escrit, havent-li prèviament enviat el qüestionari indicat.

La seva resposta va ser força interessant:

• D’entrada, ens va fer saber que no tenia cap inconvenient en aprofundir

en aquestes tècniques i que si s’oferia un altre curs s’hi apuntaria.

• A continuació, ens va comunicar que practicava a casa els exercicis de

respiració alterna, el pont i la respiració diafragmàtica, és a dir, aquells

que estaven inclosos en les fotocòpies que es van lliurar. Dels altres

exercicis, no se’n recordava prou.
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• Com la resta de participants, deia que el Taller va ser massa curt. Com a

mínim creia que es necessitaven de cinc a sis sessions (de 15 a 18

hores) per assimilar alguns d’aquests exercicis i aprofundir en els

fonaments teòrics.

• A la pregunta de si aquests cursos podien ser d’utilitat als professors de

Secundària d’altres centres, va respondre:

“���� HO� SURIHVVRUDW� GHO� PHX� ,QVWLWXW� KL� HVWDULD� LQWHUHVVDW�� 'H� WRWD

PDQHUD��HP�VHPEOD�TXH�DTXHVW�WLSXV�G¶RIHUWD�GHVSHUWD�HQ�DOJXQV

VHFWRUV�FHUWHV�UHWLFqQFLHV�R�UHFHOV��G¶XQD�EDQGD�SHUTXq�OHV�WUREHQ

H[zWLTXHV� L�� � GH� O¶DOWUD�� SHUTXq�SHQVHQ�TXH� WHQHQ� WRWV�HOV�PRWLXV

SHU�HVWDU�HQ�WHQVLy�DPE�HOV�TXq�HOV�KD�YLQJXW�D�VREUH��,��SHU�WDQW�

WUREHQ�VRVSLWyV�TXH�GHV�GH�O¶$GPLQLVWUDFLy�HQV�YXOJXLQ�HQVHQ\DU�D

UHOD[DU�QRV� HQ� FRPSWHV� GH� VROXFLRQDU� HOV� SUREOHPHV� GH

O¶HQVHQ\DPHQW´�

/D�QRVWUD�YDORUDFLy�

�Fent una síntesi, tant de la sessió valorativa del grup de discussió com de les

entrevistes personals, vam treure les següents conclusions:

• (O�FXUV�YD�WHQLU�XQD�JUDQ�DFFHSWDFLy entre el professorat assistent. Era

un grup heterogeni i considerem que representatiu (algunes persones

força escèptiques, càrrecs directius o ex directius, dos homes, persones

obertes a noves experiències, també professors joves en funcions de

substituts, etc.).

• Ens va satisfer molt la coincidència de tots els participants en recalcar

O¶DOWD�FUHGLELOLWDW�TXH�HOV�KDYLD�PHUHVFXW�OD�IRUPDGRUD. Aquest era un

aspecte especialment delicat i va ser una de les bases perquè

l’experiència fos un èxit. Com ja hem explicat, vam tenir molta cura per a

escollir la persona que ens va semblar idònia, tant per la seva manera
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de ser com pels seus coneixements tècnics, perquè en aquest aspecte

el professorat de secundària és altament exigent, ja que té una formació

molt sòlida però molt especialitzada.

• De cara el desenvolupament del segon Taller vam recollir una sèrie de

suggeriments del primer, que ens van semblar força interessants. La

seva integració podia acabar d’arrodonir el curs. Una bona mostra van

ser:

o Un curs més sistemàtic on hi haguessin menys aspectes, però

més temps per a treballar-los i assimilar-los.

o Reducció o anul.lació d’aspectes amb un cert contingut ideològic,

de referències espirituals o, fins i tot, d’aspectes que van quedar

poc clars com el que feia referència a les zones cerebrals.

o Insistir més en les WqFQLTXHV�GH�UHVSLUDFLy, instrument bàsic per

a aconseguir un control mental i emocional.

o Incorporar més elements de fonamentació mèdica i biològica

d’aquestes tècniques.

o Insistir en l’aprenentatge per part del professor de tècniques per a

aplicar a l’aula, per tal d’aconseguir baixar el to de la classe i

augmentar l’atenció i concentració dels alumnes.

o Oferir als assistents un dossier més complet on estigués recollida

la part teòrica així com els exercicis pràctics, amb inclusió d’una

bibliografia breu però orientativa.
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����� (O 3URFpV� G¶DYDOXDFLy� GHO� SURJUDPD� G¶LQWHUYHQFLy� DGUHoDW� DOV

DOXPQHV��

L’avaluació del programa d’intervenció adreçat als alumnes es va dur a terme al

final del curs, en aquest cas, en tractar-se d’un curs de segon de batxillerat, va

ser a mitjans del mes de maig.

Aquesta avaluació va consistir en passar als alumnes el següent qüestionari:

��� 7¶KDQ�DJUDGDW�OHV�VHVVLRQV�GH�UHOD[DFLy�L�FRQFHQWUDFLy�TXH�KHP�SUDFWLFDW
D�O¶LQLFL�GH�OD�FODVVH�"

��� 7¶KDV�WUREDW�Ep�DO�SUDFWLFDU�OHV"

��� +DV�DSUqV�FRVHV�QRYHV�HQ�DTXHVWHV�VHVVLRQV"����������6,����������������12

��� (Q�FDV�DILUPDWLX��TXH�W¶�KD�LQWHUHVVDW��HVSHFLDOPHQW�R�KD�HVWDW�PpV
UHOOHYDQW�"

Aquest qüestionari pretenia recollir informació per tal d’esbrinar si els objectius

perseguits s’havien complert total o parcialment.

Els objectius eren els següents:

1. Millorar l’atenció i la concentració dels alumnes.

2. Augmentar el seu benestar emocional i mental.

3. Donar-los recursos i tècniques per a afrontar l’estrès.

4. El control de la respiració com element essencial per tal d’aconseguir la

relaxació i l’equilibri personal.

Els resultats del buidatge del qüestionari que es va complimentar per part de

WRWV� HOV� DOXPQHV�� GH� PDQHUD� YROXQWjULD� L� DQzQLPD, van ultrapassar les

nostres expectatives i va confirmar la utilitat de destinar uns minuts inicials de la

classe a impartir unes quantes tècniques senzilles de control de la respiració

per a la  relaxació.
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Reproduïm a continuació l’escrit signat per tots els alumnes on estan recollides

les respostes al qüestionari i que es va presentar a la Direcció del centre, com

a recull de l’experiència i com a estímul per a estendre-la a cursos inferiors i, en

definitiva, a tot el centre escolar. Creiem que el document no necessita

comentaris:

³1RVDOWUHV��HOV�VRWDVLJQDWV��DOXPQHV�GH�6HJRQ�GH�%DW[LOOHUDW�GH�O¶,�(�6�

0RQWVHUUDW�GH�%DUFHORQD���GH�OD�PDWqULD�RSWDWLYD�+LVWzULD�GH�&DWDOXQ\D

0$1,)(67(0�48(��

/D�SURIHVVRUD�(XJqQLD�GH�3DJqV�� �XQ�FRS�D� OD�VHWPDQD��D� O¶LQLFL�GH� OD�FODVVH�
HQV�LPSDUWLD�XQHV�VHVVLRQV�GH�7qFQLTXHV�GH�5HVSLUDFLy��5HOD[DFLy��&RQWURO�GH
O¶(VWUqV��TXH�QRVDOWUHV�SUDFWLFjYHP�GH�IRUPD�YROXQWjULD�

eV�OD�SULPHUD�YHJDGD�TXH�KHP�UHDOLW]DW�XQD�DFWLYLWDW�FRP�DTXHVWD�HQ�XQ�FHQWUH
HVFRODU�L�O¶KHP�WUREDGD�PROW�SRVLWLYD�L�HQJUHVFDGRUD��HO�FRQWDFWH�L�DSUHQHQWDWJH
G¶DTXHVWHV�WqFQLTXHV�HQV�KD�LQWHUHVVDW�PROW�L�HQV�KD�SURSRUFLRQDW�XQV�EHQHILFLV
FODUV�

/¶H[SHULqQFLD�G¶DTXHVWHV�WqFQLTXHV��D�OD�FODVVH�HQV�KD�HQVHQ\DW�PROW�SHUTXq�pV
XQD�QRYD�PDQHUD�GH�PLUDU�VH�OD�YLGD��O¶HVWXGL�L�OD�UHODFLy�DPE�HOV�DOWUHV�

+HP�DSUqV��TXH�VLPSOHPHQW�SUDFWLFDQW� OD�UHVSLUDFLy�FRQVFLHQW�pV�SRW�DUULEDU�D
XQ�HVWDW�PHQWDO� L�FRUSRUDO�GH� UHOD[DFLy��TXH�HQV�SHUPHW�DIURQWDU� OD�YLGD� �DPE
XQV� DOWUHV� XOOV�� DPE� PpV� WUDQTXLOÂOLWDW� L� GH� IRUPD� PpV� SURIXQGD�� 7DPEp� KHP
DGTXLULW� XQ� QRX� FRQHL[HPHQW� VREUH� HO� QRVWUH� FRV�� TXH� HQV� SHUPHW� FRQWURODU
O¶HVWUqV��FRVD�TXH�HQV�VHPEOD�H[WUHPDGDPHQW�~WLO� L�QHFHVVjULD�HQ�HOV�QRVWUHV
GLHV��HQ�HO�TXH�HO�ULWPH�GH�YLGD�pV�WDQ�HVWUHVVDQW�

(QV�KD�LQWHUHVVDW�IRUoD�OD�UHFHUFD�GH�O¶HTXLOLEUL�PHQWDO�L�DQtPLF��HO�FRQWURO�GH�OHV
HPRFLRQV� � L� � O¶DXJPHQW� GH� OD� FRQFHQWUDFLy�PHQWDO�� WDQ� LPSUHVFLQGLEOH� SHUTXq
HQV�YDJLQ�Ep�HOV�H[jPHQV�L�HQ�HOV�HVWXGLV�HQ�JHQHUDO�

3(5�727�$,;Ñ��&216,'(5(0�48(�

6HULD�SRVLWLX�SHU�D� WRWV�HOV�DOXPQHV��GH�FDUD�D�FXUVRV�YLQHQWV��GLVSRVDU�G¶XQD
DXOD�HVSHFLDOLW]DGD�L�G¶XQD�PDWqULD�RSWDWLYD�GH��R���KRUHV�VHWPDQDOV�

9DOGULD� OD�SHQD�TXH�O¶DSUHQHQWDWJH�G¶DTXHVWHV� WqFQLTXHV�HV�SURGXtV�HQ�FXUVRV
LQIHULRUV�L�TXH�OD�PDMRULD�GH�SURIHVVRUV�OHV�LQWURGXwVVLQ�DO��FRPHQoDPHQW�GH�OHV
FODVVHV�� MD�TXH�DL[z�FRQWULEXLULD�D� LQWHQVLILFDU� OD�FRQFHQWUDFLy�GHOV�DOXPQHV� L�D
EDL[DU�HO� WR�GH� OD�FODVVH�� OD�TXDO�FRVD�DXJPHQWDULD�HO�EHQHVWDU�HPRFLRQDO� L�HO
UHQGLPHQW�HVFRODU�GHOV�HVWXGLDQWV�´



E. de Pagès. La ment ]DSSLQJ... 110

����&�2�1�&�/�8�6�,�2�1�6�
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&21&/86,216

L’objectiu d’aquest treball ha estat constatar que la situació en les aules de

Secundària ha esdevingut insostenible.

La constatació d’aquest creixent malestar a les aules d’Ensenyament Secundari

ens ha dut a�XQ�SURFpV�GH� UHIOH[Ly�VREUH� OHV�VHYHV�FDXVHV� L��D�SDUWLU�GHO

GLDJQzVWLF��RIHULU�VROXFLRQV�VHQ]LOOHV��LPDJLQDWLYHV�L�FRQFUHWHV.

En primer lloc, hem donat, partint de la teoria de la comunicació, XQD

H[SOLFDFLy�WHzULFD�GHO�FDQYL�GH�PHQWDOLWDW��KjELWV�SHUFHSWLXV�L�JXVWRV�GHOV

DGROHVFHQWV� L� SUH�DGROHVFHQWV� DFWXDOV, que han convertit en desfasades i

ineficaces moltes de les formes de comunicació de l’escola.

Pel que fa als alumnes, una de les característiques de les noves generacions

que incideixen de manera més negativa en el seu procés d’aprenentatge és la

seva creixent manca d’atenció i de concentració. Procés que els professors de

Primària adverteixen que va en augment.

Aquest factor ha estat i és destacat per qualsevol professional de

l’ensenyament públic o privat. De fet, és una de les seves queixes més

comunes. Ara bé, - i això és una part de les nostres conclusions – DTXHVWD

GLVSHUVLy� PHQWDO� QR� pV� FDVXDO: neix, com hem comentat, fruit del canvi

d’hàbits perceptius i processos mentals de les noves generacions immersos en

el món de la “iconosfera”.

Com a conseqüència d’aquest canvi de mentalitat i d’actitud en els alumnes, els

professors – desconeixedors en la seva gran majoria dels nous trets

generacionals dels seus alumnes – es queixen del poc interès dels nois i noies

pels estudis i de les seves actituds cada com més hostils. &RP�TXH�QR�WHQHQ

XQ�GLDJQzVWLF�FODU��XQD�H[SOLFDFLy�GH�SHU�TXq�HV�SURGXHL[�DTXHVWD�IDOWD�GH

VLQWRQLD�DPE�HOV�VHXV�UHFHSWRUV��HOV�FXOSHQ�L�HV�FXOSHQ�D�Vt�PDWHL[RV�SHU

QR�SRGHU�QL� LQVWUXLU�QL�HGXFDU�GH�PDQHUD�HILFDo�"��Com diu J.Ferrer 51“Un

educador és un comunicador i ningú no es pot comunicar de manera eficaç, si
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no està en sintonia amb els receptors, si no és capaç de connectar amb ells.

Només es pot ser comunicativament eficaç a partir d’un coneixement profund

del receptor i aquest coneixement comporta assumir els canvis profunds que

aquest ha sofert en interacció amb la societat i, per tant, amb la cultura

dominant”.

Fet el diagnòstic, aportem solucions que no pretenen ser totals però que són

coherents amb la radiografia feta de la situació actual en l’àmbit escolar: HO

GLVVHQ\� G¶XQ� SURJUDPD� G¶LQWHUYHQFLy� GREOH. D’una banda, dirigit als

SURIHVVRUV i, d’altra, dirigit als DOXPQHV. Això representa, tal i com hem

explicat abans (apartat 2.2.1) una desviació – o millor dit una ampliació – del

programa previst.

És evident que els SURIHVVRUV� QHFHVVLWHQ� DPE� XUJqQFLD� UHFXUVRV� SHU� IHU

IURQW� DO� QRX� WLSXV� G¶DOXPQH� �� PHQWDOLWDW� GH� WLSXV� ]DSSLQJ�� L� WDPEp� DOV

FDQYLV�FRQWLQXV�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX. La seva salut i el seu benestar se’n

ressenten força, especialment el seu grau d’estrès.

Vam cercar altres línies d’investigació sobre la creixent tensió a les aules. Per

una banda, vam fer una recopilació sobre l’estat de la qüestió – la relació entre

el treball professional i la salut dels professors de Secundària – i, per l’altra,

vam recollir la informació, força abundant, que s’ha anat publicant al respecte

en els dos últims anys en els mitjans de comunicació escrits (veure Annex Nº

1).

Les conclusions són clares, però força preocupants:

• (O� WUHEDOO� GRFHQW� pV� GLItFLO� L� H[LJHQW i es mou en un marc creixent

d’incertesa que posa a prova cada dia la confiança dels professors en sí

mateixos i la seva capacitat de dominar diferents situacions.

• /¶HVWUqV� juntament amb l’esgotament físic permanent, VyQ�UHFXUUHQWV

HQ� XQ� SHUFHQWDWJH� GHO� SURIHVVRUDW� PROW� PpV� DOW� GHO� TXH� VH� VRO

SUHVHQWDU�HVWDGtVWLFDPHQW�L�DGPHWUH�HQ�S~EOLF.
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• &DGD� FRS� TXH� OD� VRFLHWDW� Wp� XQ� SUREOHPD� VRFLDO� R� SROtWLF� HO

FRQYHUWHL[� HQ� XQ� SUREOHPD� HGXFDWLX i espera que l’escola i els

professors el solucionin (per exemple, els accidents de trànsit, la

drogadicció, la multiculturalitat, el multilingüisme, el racisme, etc.).

• /¶DFWLYLWDW�GHO�SURIHVVRU�KD�HVWDW�IUDJPHQWDGD�DPE�WDO�GLYHUVLWDW�GH

IXQFLRQV que és pràcticament impossible fer-les totes bé, no per manca

de preparació o voluntat, sinó perquè no es poden complir

simultàniament tal quantitat de tasques, moltes d’elles de gran

responsabilitat (instruir, educar, assumir tasques d’administració,

programar, avaluar, investigar, orientar els alumnes, atendre les

demandes dels pares, organitzar activitats extraescolars, assistir a

claustres, reunions de nivell, de cicle, de seminari, i, a més, fer de

vigilant de passadissos, de material, d’esbarjos, de menjador, de

biblioteca...).

• La generalització de l’Educació Secundària ha comportat un canvi

quantitatiu que ha tingut i té unes conseqüències qualitatives no

previstes  ni pels teòrics de la reforma ni per l’administració i que, ILQV

DUD�� UHFDXHQ�H[FOXVLYDPHQW� VREUH� OHV� HVSDWOOHV� GHOV� SURIHVVLRQDOV

GH�O¶HQVHQ\DPHQW�VHFXQGDUL�

Enfront d’aquesta crítica situació calen, al nostre entendre, dos tipus de

mesures:

��� Mesures de tipus organitzatiu, econòmic, de suport social i institucional,

aspectes que no són l’objecte d’aquest estudi.
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2. 3URJUDPHV� TXH� SURSRUFLRQLQ� DOV� GRFHQWV� HVWUDWqJLHV

G¶HQIURQWDPHQW� GH� O¶HVWUqV que pateixen com a conseqüència de la

multiplicitat de canvis als que es veu sotmesa la seva vida professional.

En aquesta línia, hem fet “una experiència pilot” en el nostre centre,

l’I.E.S. Montserrat, amb una gran acceptació per part del professorat,

com ja hem explicat (apartat 2.3.1), i del qual hem fet una avaluació amb

els instruments que ens ha proporcionat el M.I.D.E. (Mètodes

d’Investigació i Diagnòstic de l’Educació) amb l’extraordinària

col.laboració del Dr.Rafael Bisquerra.

El nostre treball - HO�GLVVHQ\��OD�LPSOHPHQWDFLy�L�O¶DYDOXDFLy�G¶XQ�SURJUDPD

G¶LQWHUYHQFLy��per proporcionar recursos últims, senzills i eficaços als docents,

tant per al seu benestar personal com per a la seva introducció a les aules,  es

va basar en el desenvolupament d’una aportació concreta de l’educació

emocional: OD� GLIXVLy� HQWUH� HO� SURIHVVRUDW� GH� 7qFQLTXHV� � GH� 5HOD[DFLy� L

&RQFHQWUDFLy. Per què? Perquè aquestes tècniques són efectives, tenen una

provada fonamentació mèdica i biològica (veure Annex Nº 2) i perquè vivim en

un tipus de societat on els increments fortíssims d’ansietat i d’estrès les fan

absolutament necessàries.

Per altra banda, SHU�TXq� O¶HVFROD�KD�GH� VHU� WDQ� WDQFDGD�� WDQW� DwOODGD�GHOV

FRUUHQWV�PpV�LQQRYDGRUV que estan penetrant en la societat (medecina, món

empresarial, mitjans de comunicació, psicologia...)?

Per tant, després d’aquesta experimentació, GLVSRVHP� G¶XQ� SURJUDPD

DGDSWDW�DOV�SURIHVVRUV�GH�6HFXQGjULD que els dóna recursos eficaços per fer

front a l’estrès diari i que augmenta el seu benestar físic i psíquic.

Per tal de validar científicament aquesta experiència i poder-la difondre a altres

centres de Secundària, vam fer XQD�DYDOXDFLy�TXDOLWDWLYD� L� TXDQWLWDWLYD del

programa, tant del procés com del producte final.
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Quant a les dades quantitatives, vam utilitzar el M.B.I. (Malash Burnout

Inventori) i, quant a les qualitatives, la tècnica del grup de discussió i les

entrevistes personals.

Les conclusions han estat les següents:

• Gairebé el 50% del professorat del I.E.S. Montserrat entrevistat amb el

qüestionari M.B.I. que mesura la síndrome del %XUQRXW (professor

cremat), a base de tres variables – Cansament Emocional,

Despersonalització i Realització Personal – es troben exhausts pel seu

propi treball. El 85% del personal enquestat té signes clars d’estar

afectat, de manera clara, per la síndrome.

• Malgrat la prevalència del Cansament Emocional en els docents

enquestats no solen manifestar uns símptomes ni actituds negatives i

cíniques respecte els alumnes, és a dir, els índexs de despersonalització

són baixos comparats amb les altres feines de tipus assistencial.

• El 45% del personal enquestat ofereix dades clares de poca realització

personal en el seu treball quotidià en l’ensenyament.

Com a conclusió de l’estudi efectuat a l’Institut Montserrat de Barcelona,

V¶REVHUYD�TXH�DO�YROWDQW�GHO�����GH�OD�PRVWUD�HVWXGLDGD�SUHVHQWD��VLJQHV

HYLGHQWV�GH�SDWLU�OD�VtQGURPH�GHO�SURIHVVRU�FUHPDW��EXUQ�RXW��� i, al voltant

d’un altre 30%, manifesta signes d’una prevalència menor, encara que

significativa, dels trets que caracteritzen aquesta síndrome.

 Això porta a concloure que, DO�YROWDQW�GHO�����GHOV�SURIHVVRUV�HQTXHVWDWV�

PDQLIHVWHQ� VtPSWRPHV� G¶HVJRWDPHQW� ItVLF� L� SVtTXLF�� HVFDVVD� UHDOLW]DFLy

SHUVRQDO� HQ� OD� WDVFD�GRFHQW�� SHUz�� HQ� FDQYL��PDQLIHVWHQ� SRFV� VLJQHV� GH

GHVSHUVRQDOLW]DFLy�HQYHUV�HOV�DOXPQHV�
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Pel que fa a les dades qualitatives vam treure les següents conclusions:

• (O�FXUV�YD�VXVFLWDU�XQ�JUDQ�LQWHUqV�HQWUH�HO�SURIHVVRUDW�GHO�FHQWUH�L

XQD�JUDQ�DFFHSWDFLy�HQWUH�HO�SURIHVVRUDW�DVVLVWHQW. Vam recollir una

sèrie de suggeriments com la necessitat del curs fos més llarg (un mínim

de 15 hores) per poder insistir més en els exercicis pràctics, oferir un

dossier amb més informació de la fonamentació mèdica i biològica

d’aquestes tècniques, amb la inclusió d’una bibliografia breu però

orientativa.

• (OV� SURIHVVRUV� HVWDYHQ� PROW� LQWHUHVVDWV� HQ� DSURIXQGLU� HQ� DTXHVW

WLSXV�GH�WqFQLTXHV�SHU�D�DSOLFDU�D�O¶DXOD��SHU�WDO�G¶DFRQVHJXLU�EDL[DU

HO� QHJXLW� GH� OD�FODVVH� L� DXJPHQWDU� O¶DWHQFLy� L� OD� FRQFHQWUDFLy� GHOV

DOXPQHV�

(O�SURJUDPD�G¶LQWHUYHQFLy�GLULJLW�DOV�DOXPQHV, les característiques del qual

hem explicat en l’apartat corresponent, HV�YD�EDVDU�HQ�LQWURGXLU�WqFQLTXHV�GH

UHVSLUDFLy�FRQVFLHQW� L�GH� UHOD[DFLy�D� O¶LQLFL�GH� OD�FODVVH. Aquesta pràctica

era voluntària, però aquells alumnes que ni hi participaven es comprometien a

respectar el treball dels seus companys i, per tant, a restar en silenci. Això sol

ja introduïa un factor de relaxació i de centrament a tota la classe. Finalment,

tots els alumnes hi participaven i s’adonaven dels beneficis clars que els

reportava i que ells mateixos van exposar en un qüestionari avaluatiu:

• Una experiència positiva i engrescadora.

• Una nova manera de mirar la vida, l’estudi i la relació amb els altres.

• Tenir consciència que simplement practicant la respiració conscient es

pot arribar a un estat mental i corporal de relaxació.

• Recursos per a controlar l’estrès, cosa que els semblava extremadament

útil i necessària en els nostres dies, on el ritme de vida és tan estressant.
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• Equilibri mental i anímic, control de les emocions i augment de la

concentració mental imprescindible per tenir èxit en els exàmens i en els

estudis en general.

• Demanda d’una aula especialitzada i d’una matèria optativa sobre

aquestes tècniques de dues o tres hores setmanals.

• Introducció d’aquestes tècniques en tots els cursos al començament de

cada classe.

Per tant, la meta del projecte inicial ha estat de sobres assolida:

• 'HVHQYROXSDU�XQ�PRGHO�IOH[LEOH�GH� O¶HQVHQ\DPHQW�GH� OD�UHOD[DFLy� L

GH� OD� FRQFHQWUDFLy� FRP� D� SURFHGLPHQW� G¶DXWRFRQWURO� SHU� D

SURIHVVRUV�L�SHU�D�DOXPQHV.

Els resultats de l’experiència pilot duta a terme a l’I.E.S. Montserrat de

Barcelona ens ha animat a formalitzar-lo i a SUHVHQWDU�OR� SHU� D� OD� VHYD

GLVWULEXFLy�D�OD�[DU[D�HGXFDWLYD, ja que permet:

• $OV�DGXOWV��HVSHFLDOPHQW�DOV�SURIHVVRUV��TXH�DSUHQJXLQ�D�UHOD[DU�VH

SHU�Vt�PDWHL[RV�

• (V�SRVD�qPIDVLV�HQ�OD�UHOD[DFLy�L�HQ�OD�UHVSLUDFLy�FRQVFLHQW�FRP�D

KDELOLWDWV�L�SURFHGLPHQW�G¶DXWRFRQWURO�SHU�DOV�DOXPQHV�

“En un món canviant, la prioritat deixa de ser l’adquisició de coneixements per

focalitzar-se en l’aprendre a aprendre i aprendre a conviure. La prioritat és ser

persona,  viure i conviure, afrontar les relacions humanes de manera positiva i

saber reconèixer i expressar sentiments i emocions de la mateixa manera que

es fa amb idees i opinions”. (0DQLIHVW����������LGHHV�SHU�D�O¶HGXFDFLy�GHO�VHJOH

;;,. Associació de Mestres Rosa Sensat).
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El programa que s’ofereix està dins d’aquesta perspectiva i, per tant, és una

forma de prevenció inespecífica, que pot tenir efectes positius en l’equilibri

global tant dels docents com dels nois i noies que estudien la Secundària.

Busca ensenyar recursos, que fins ara només es troben fora de l’escola, que

puguin ajudar al ple desenvolupament de la personalitat dels adolescents i

ajudin a relaxar als professors en la seva tasca docent. ,QWURGXHL[�XQ� IDFWRU

GH�TXDOLWDW�HQ�HO�6LVWHPD�(GXFDWLX��DPE�LQVWUXPHQWV�PROW�VHQ]LOOV��1RPpV

FDO�TXH�OD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD�V¶DGRQL�TXH�pV�PROW�PpV�~WLO�LQFLGLU�HQ�OHV

FDXVHV�GH� O¶DFWXDO�GHVFRQFHUW�HQ� OHV�HVFROHV�TXH�HQ� OHV�FRQVHT�qQFLHV�

Com diu F.Capra:

³+D\�VROXFLRQHV�VHQFLOODV�SDUD�ORV�SULQFLSDOHV

SUREOHPDV�GH�QXHVWUR�WLHPSR��DOJXQDV�PX\�VHQFLOODV�

SHUR�UHTXLHUHQ�XQ�FDPELR�UDGLFDO�HQ�QXHVWUD�SHUFHSFLyQ�

HQ�QXHVWUR��SHQVDPLHQWR��HQ�QXHVWURV�YDORUHV�

��������������������������������������������������������������������������������/D�7UDPD�GH�OD�9LGD
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$QQH[����� Recull d’articles de premsa dels dos últims anys sobre la situació de
tensió a les aules de Secundària i de l’estrès dels professors que imparteixen
aquest nivell.

$QQH[���� Conclusions del I Congrés de la Societat Espanyola per a l’estudi de
l’ansietat i de l’estrès (SEAS). Diversos articles sobre la fonamentació mèdica
de les tècniques de relaxació i de respiració.

$QQH[��� Full Informatiu dels Tallers de Tècniques de Respiració i Relaxació
impartits en l’I.E.S. Montserrat durant el curs 2000 – 2001.

$QQH[���� Dossier que fou lliurat als participants dels Tallers abans esmentats.

$QQH[���� Enquesta del M.B.I.

$QQH[���� Taula de baremació del M.B.I.

$QQH[�����Classificació tripartita i característiques estadístiques en les mostres
originals del M.B.I. (USA) i espanyoles.
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1. '�2�& (Decret 96/1992, de 28 abril).

2. GARDNER.H. ,QWHOLJHQFLDV�P~OWLSOHV�

3. FARRÉS.J. 7HOHYLVLyQ� \� (GXFDFLyQ�� 7HOHYLVLyQ� VXEOLPLQDO. L’últim llibre

relacionat amb el tema és /D�FXOWXUD�GHO�HVSHFWiFXOR.

4. MARTÍ TEIXIDÓ. (GXFDFLy�L�&RPXQLFDFLy�

5. ROSSELLÓ.J��3VLFRORJLD�GHO�VHQWLPHQW��PRWLYDFLy�L�HPRFLy�

6. LÁZARUS. (PRWLRQ�DQG�DGDSWLRQ.

7. GOLEMAN.D. (PRWLRQDO� ,QWHOLJHQFH. Aquesta obra va difondre el concepte

d’intel·ligència emocional.

8. CSIKSZENTMIHALYI. )OXLU� Pàg.153–155.

9. GARDNER.H. Op. Cit. Va ser el pioner en la reivindicació de múltiples
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0~OWLSOHV.

10. GOLEMAN. D. Op.Cit. Pàg. 80-81.

11. DRUCKER.P. /D�VRFLHWDW�SRVWFDSLWDOLVWD.

12. ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Ocupazionale dei Lavoratori)

13. MCLUHAN.M. (O�PHGLR�HV�HO�PHQVDMH. Pàg.14.

14. WEINGARTHER.CH. 1979. Pàg. 76.

15. MCLUHAN.M et alt��(O�DXOD�VLQ�PXURV�

16. GARDNER.H. Op.Cit. Pàg 133-135.

17. GONSALBEZ.A. 7pFQLFDV�SDUD�HO�WUDWDPLHQWS�SVLFRSHGDJyJLFR.

18. LA VANGUARDIA. 12 nov. 2000.

19. TDAH (Tractament dèficit d’atenció i hiperactivitat).

20.  MUNTANÉ J. I MARTÍNEZ M. /¶RULHQWDFLy�GH�O¶DWHQFLy�D�O¶DXOD�

21. MONTERO GARCIA – CELAY.I. /D� PRWLYDFLyQ� GHO� SURIHVRUDGR�� XQD� YLVLyQ

PHGLDQWH� HVSHMRV� (Comunicació a les IV Jornades de Reflexió i Formació

sobre el Rol, Perfil i Funcions del Professor de Psicologia i Pedagogia a

Secundària).
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22. ESTEVE.J.M. /D�VDOXG�GH�ORV�SURIHVRUHV�\�HO� LQIOXMR�GHO�WUDEDMR�SURIHVLRQDO�HQ

OD� SHUVRQDOLGDG� GHO� HGXFDGRU� (Comunicació a les IV Jornades de Reflexió i

Formació sobre el Rol, Perfil i Funcions del Professor de Psicologia i

Pedagogia a Secundària).

23. ESTEVE J.M. (O�PDOHVWDU�GRFHQWH�

24. ESTEVE J.M. /D�VDOXG�GH�ORV�SURIHVRUHV�\�HO�LQIOXMR�GHO�WUDEDMR�SURIHVLRQDO�HQ

OD�SHUVRQDOLGDG�GHO�HGXFDGRU. Pàg. 6.

25. ESTEVE J.M. Ibidem. Pàg. 16.

26. ESTEVE J.M. Ibidem. Pàg. 21-22.

27. ESTEVE J.M. Ibidem. Pàg. 26.

28. Informe O.I.T. (1981) i BREUSE (1984).

29. ESTEVE J.M. Ibidem. Pàg. 29.

����ESTEVE J.M.; FRANCO S.; VERA J. /RV�SURIHVRUHV�DQWH�HO�FDPER�VRFLDO�

31. MARTÍNEZ S. (O� SRGHU� FRJQLWLX� L� H[SHULHQFLDO� GH� OHV� YLHV� G¶LQWHULRULW]DFLy� L

G¶DXWRFRQVFLqQFLD. Memòria de la Llicència concedida pel Departament

d’Ensenyament en el curs 1999-2000.

32. MURDOCH M. 7X�VDEHV�WX�SXHGHV. Pàg.18.

33. RINALDO LAMPIS.” (O�XVR�FRQVFLHQWH�GH�QXHVWUDV�HQHUJLDV”   pàg.106

34. RINALDO LAMPIS. Ibídem.pàg.106.

35. RINALDO LAMPIS. Ibídem.pàg.107

36. Reelaboració pròpia.

37. FONTANA P.; SLACK I��(QVHxDU�D�PHGLWDU�D�ORV�QLxRV. Pàg.74-75.

38. FONTANA P.; SLACK I. Ibidem. Pàg.69-70.

39. Ens referim a les experiències dutes a terme als EEUU per Mauren MURDOCH

i a la Gran Bretanya per FONTANA I SLACH.

40. Veure les obres de COLAS I REBOLLO (1993) i SOBRADO i OCAMPO (1997).

41. G.R.O.P. (Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica). (GXFDFLyQ
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SRU�HVWUpV�ODERUDO�DVLVWHQFLDO. Pàg.5 i 5.
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investigacions que s’utilitzaven en els grups de discussió.

44. VAUGHN et alt. (1996).

45. M.B.I. op. cit. Pàg. 11.

46. M.B.I. op. cit. Pàg. 31.
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49. M.B.I. op. cit. Pàg. 30.
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51. FERRER J. /D�FXOWXUD�GHO�HVSHFWiFXOR. Pàg..44
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