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NOVETATS EDITORIALS
AVENTURES
D’APRENENTATGE
 Mar Esteve Ràfols
EUMO EDITORIAL

Didàctica
 Les aventures que l’autora relata són
una pràctica transformadora que converteix els infants en protagonistes actius del seu aprenentatge. Infants de diferents edats que aprenen els uns dels
altres, que viuen amb llibertat el joc, que
desenvolupen l’esperit científic.

EL MÓN FOSC. TALPS

JO, EN WATSON I L’ARMARI
DE LA JACQUELINE

 Jordi de Manuel

 Gemma Lienas

SANTILLANA

Novel·la
 Hi ha moltes coses que els sis amics
no entenen del seu món, i creuen que
amb el mapa que els mostra el robot en
trauran l’entrellat, però algú vol frustrar
els seus plans. Guiats pel robot, hauran
de fer una travessia llarga, arriscada i laberíntica sota terra que els pot dur a un
món desconegut més enllà de la foscor.

EL FRAU DE L’ESCOLA INCLUSIVA
Dani Turon i Xavier Díez
PROFESSOR UDG I MEMBRE GRUP DE TREBALL D’INCLUSIVA USTEC·STES
I PORTAVEU ADJUNT USTEC·STES A LES COMARQUES DE GIRONA

l diccionari Pompeu
Fabra defineix el terme «frau» com l’«Acció d’enganyar algú
per procurar-se un avantatge en
detriment d’ell». Quan parlem
d’escola inclusiva, si ens atenem
a les bones intencions i a la música que es desprèn del Decret
/ de  d’octubre, l’accepció exposada anteriorment
hi encaixa amb precisió. L’escola
inclusiva, amb la qual la immensa majoria de la comunitat educativa està d’acord per una elemental qüestió de justícia, es
concreta en pràcticament res.
El catedràtic de la Universitat
de Manchester Mel Ainscow
considera que el sistema educatiu no està dissenyat per donar
resposta a les necessitats de tots
els seus alumnes, especialment
quan aquests són cada vegada
més diversos i desiguals. En
aquestes circumstàncies, la inclusió no esdevé una opció, un
luxe o una tendència, sinó una
obligació. Perquè la inclusió,
més enllà que sembla esdevenir
una paraula icònica és, sobretot,
una praxi acompanyada amb recursos de tota mena per permetre a cada centre educatiu que
l’educació esdevingui un procés
on no s’exclogui ningú, i que ga-

E

ranteixi l’equitat i la igualtat
d’oportunitats, independentment dels condicionants personals i socials de cadascú.
El Decret d’Inclusió, i sobretot
la seva aplicació pràctica, desmenteix la sinceritat del Departament a l’hora de perseguir
aquest objectiu. Si bé és cert que
ens trobem amb planes i més
planes amb la definició de diversos recursos (que sovint es limiten a modificar la terminologia
de figures professionals ja existents), la pràctica totalitat dels
esforços es destinen, en el millor
dels casos, al  de l’alumnat. Es
tracta del que la mateixa normativa defineix com a «mesures i
suports intensius». Per la seva
banda, allò que podria considerar-se les «mesures i suports addicionals», destinat al voltant del
 de l’alumnat, resta en el terreny de l’escassetat crònica i l’acció anecdòtica. Per contra, allò
que afecta el  de nens, nenes i adolescents, les «mesures i
suports universals» resten ancorats en el terreny de les bones intencions i la nul·la disposició a
canviar aquelles coses que permeti el sistema donar resposta a
tothom per «garantir l’equitat i la
igualtat d’oportunitats, independentment dels condicionants

personals de cadascú».
Anem a posar alguns exemples. En la memòria econòmica
a  anys del decret, es van limitar, com dèiem, a mesures de caràcter intensiu, per a aquells casos –un  dels alumnes– més
extrems. Es tractaria dels SIEI
(Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva), AIS (Aules Integrals de Suport), CEEPSIR (Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos). Doncs, si per a
comarques de Girona per al curs
- es preveien  SIEI
d’Infantil i Primària, a hores
d’ara només en tenim . Si es
preveien  AIS a Catalunya (-
als SSTT de Girona), ara per ara,
només  funcionen.
Si això passa en les situacions
més urgents, el moll de l’os de la
inclusivitat, és a dir, l’aula ordi-

«L’escola inclusiva es
fonamenta també en
una rigorosa formació
permanent a la totalitat dels
professionals educatius»
«Els diners que es
destinen a la concertada,
fonament de la segregació
escolar, no para de créixer,
en detriment del país»
ANIOL RESCLOSA

Girona La UdG acull
la cinquena matinal
centrada en el Batxibac
 L’Institut d’Educació de Ciències
(ICE) Josep Pallach i el Departament
d'Educació de la Universitat de Girona
van acollir divendres la cinquena matinal Batxibac, una modalitat de Batxillerat que compagina el sistema català amb el francès. Dues conferències per a alumnat de 1r i de 2n curs
van obrir la sessió, una de Pascal Riou
sobre la idea de república a França i
Espanya i una altra de Roger Bastrios
sobre la literatura francòfona.

nària, el panorama és més desolador encara. La primera mesura
universal que hauria d’afectar la
totalitat del sistema és la baixada
de les ràtios alumnes/docent,
que seria al voltant de /, i
/ quan ens trobessin amb
alumnes amb dictamen, tal com
succeeix en el model nòrdic. La
recerca acadèmica avala completament el principi que a
menys ràtio, millors resultats, no
exclusivament acadèmics, sinó
pel que fa a una elemental qüestió de clima, cohesió i convivència.
Podríem continuar: un dels
punts claus seria la detecció dels
NESE (alumnes amb Necessitats
Específiques per Suport Educatiu), que gestionen els Serveis
Educatius i els EAPS, amb un
personal insuficient que genera
unes llistes d’espera desesperants per als equips docents i les
famílies. A tot això se suma la insuficient dotació de les figures
de personal laboral o les auxiliars d’educació especial, que o
bé tenen places congelades des
de fa molts anys, o bé són gestionades per empreses privades i
víctimes d’una precarietat laboral. Sovint, d’acord amb les ràtios, ens trobem amb casos en
què, si bé l’administració tindria
l’obligació de posar el recurs,
amb pretextos kafkians es nega a
les escoles, tot provocant grans
esforços de negociació per part
de les direccions, o què sovint
hagin de ser les AMPAs, amb la
solidaritat de les butxaques de

CRUÏLLA

A partir de 10 anys
 La Isolda ha trobat unes fotos antigues dins un llibre que li han regalat. Hi
surten dues nenes petites i una dona
molt misteriosa. Qui deuen ser? Ella i el
seu amic Watson comencen una investigació per esbrinar-ho i fer arribar les fotos al seu destinatari.

les famílies, qui hagin de llogar
personal per facilitar la vida d’alguns alumnes amb greus problemes de mobilitat.
D’altra banda, és obvi que no
seríem honestos si ens limitéssim a parlar de xifres. L’escola inclusiva es fonamenta també en
una rigorosa formació permanent a la totalitat dels professionals educatius (no només docents), a banda de certa flexibilitat en les estructures organitzatives, flexibilitat curricular i experimentació metodològica. Per
contra, i amb l’excusa de les retallades, la política formativa del
Departament continua essent
un desert amb illes d’escadussera vegetació, com ara la creació
de les RAI (a Girona,  persones,
a mitja jornada) per impulsar
l’escola inclusiva en un territori
d’uns  centres, . alumnes i prop de . professionals. Encara pitjor, la formació
cada vegada resta en mans de les
franquícies educatives d’entitats
financeres, com succeeix amb el
cas de l’Escola  una estranya
innovació (sic!) sense recursos i
addicta a seleccionar professorat
a dit. Com és evident, això és
causa d’una gran impotència i
frustració entre els claustres que
perceben el Decret /
com un frau. Ens remetem, de
nou, a la definició del Pompeu
Fabra «Acció d’enganyar algú
per procurar-se un avantatge en
detriment d’ell». I dic això, si mirem execució pressupostària,
perquè els diners que es destinen a la concertada, fonament
de la segregació escolar, no para
de créixer, en detriment del país,
perquè aquesta política va en
contra de l’equitat i la igualtat
d’oportunitats.

Bargalló afirma que vol rebaixar la
interinitat docent per sota del 10%
DdG GIRONA

■ El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va afirmar la setmana
passada que «la voluntat del Govern és situar l’interinatge del professorat en l’escola pública entre
un  i un , l’estàndard reconegut per l’OCDE en l’interinatge
docent en la funció pública». Així
ho va dir al Parlament, on va recordar que Educació ha convocat
. places de mestres de Primà-

ria, de Secundària i tècnics d’FP i
que «la voluntat planificadora és
que en els tres propers anys hi
hagi tres noves convocatòries
d’oposicions, de manera que oferirem . places docents».
El titular d’Educació va afegir
que «si, a més a més, aquest Parlament aprova pressupostos per
noves contractacions, la voluntat
és situar la xifra al voltant de
. places».
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Llegim i eduquem
Educar no és fàcil. No ho ha estat mai
ni ho serà. I, de fet, no és fins que som
adults que no valorem la tasca titànica
que fan les famílies (majoritàriament
pares i mares, però també avis o tiets,
per exemple) per convertir-nos en
les millors persones possibles. I, per
posar-ho més difícil, hi ha multitud de
factors interns i externs que acaben
influint en l’educació dels nostres fills

TÍTOL: Hiperniños

i filles. No hi ha recepta màgica i és
complicadíssim trobar el punt d’equilibri perfecte. De fet, segurament
tampoc n’hi ha.
Tenint en compte tot això, en el suplement de Sant Jordi d’enguany que
tenen a les seves mans hem volgut
recomanar una trentena de llibres que,
d’una manera o d’una altra, parlen
d’educació. N’hi ha sobre la criança

dels més petits, sobre hiperactivitat,
sobre jocs a l’aire lliure, tecnologies i
pantalles, feminisme, noves masculinitats i alguns, fins i tot, parlen del nou
sistema educatiu per entendre com
aprenen a l’escola. Recordem: no hi ha
cap llibre d’instruccions. Cadascú ho
fa com pot, però esperem que aquests
suggeriments facin que el camí sigui,
com a mínim, una mica més senzill.

TÍTOL: Lo que dice la ciencia sobre educación

TÍTOL: Prevenir el narcisismo

TÍTOL: Jugar al aire libre

TÍTOL: Educar la atención

TÍTOL:Educar con calma

y crianza
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SINOPSI: Aquest llibre ofereix eines edu-

SINOPSI: Els nens d’avui són sotmesos a

SINOPSI: Els nens, sobreestimulats,

SINOPSI: Esbrinar com criar fills feliços,

SINOPSI: Davant tanta informació con-

catives per detectar i combatre qualsevol

un veritable arrest domiciliari a causa de

són incapaços de mantenir l’atenció. Als

sans i reeixits pot resultar una tasca acla-

tradictòria sobre criança, l’autor ofereix

petit indici d’aquestes conductes en els

les pors que tenen els pares; a l’atapeïda

adults, ocupats en múltiples tasques,

paradora. Els pares es descobreixen sovint

respostes clares i amb suport científic sobre

nens per tal de formar persones segures

agenda i també a l’incomoditat que

els costa centrar-se en una sola cosa. En

obrint-se pas entre munts de consells

els temes que més preocupen a pares i

de si mateixes i amb una autoestima sòli-

resulta moltes vegades quan s’embruten.

aquesta obra l’autor explica què és l’aten-

contradictoris. Els llibres que delineen una

mares: l’educació de les emocions, el desen-

da. Persones capaces d’establir relacions

Però, es pot tenir una infància completa

ció des d’un punt de vista psicopedagògic,

“forma correcta” de fer les coses poden

volupament intel·lectual, les rebequeries,

profundes, sinceres i respectuoses que els

sense enfilar-se als arbres, sense jugar

i com potenciar-la en nens i adults a través

portar fins al més abnegat cuidador a

els càstigs, els hàbits, l’alimentació... i des-

permetin assolir una felicitat plena i veri-

amb fang o sense fer cabanes secretes

de tècniques i exercicis que ens permetin

sentir-se descoratjat. Aquest llibre ofereix

munta molts tòpics sobre l’educació.

table, amb independència del seu entorn.

amb branques al mig del camp?

viure cada dia de forma més efectiva.

un enfocament totalment diferent.

TÍTOL: Educar en el feminismo

TÍTOL: I, de sobte, el paradís

TÍTOL: L’escola importa

TÍTOL: Aventures d’aprenentatge

TÍTOL: Mama desobedient

TÍTOL: Aquí està l’esperança que estàvem
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EDITORIAL: Ara Llibres
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SINOPSI: Sabies que les nenes a partir dels

SINOPSI: L’Elexa és una addicta absoluta

SINOPSI: Pensar l’escola d’avui és imagi-

SINOPSI: Les aventures que l’autora

SINOPSI: Ser mare no és una tasca fàcil. No

EDITORIAL: Ara Llibres

6 anys se senten menys intel·ligents que els

a internet i les xarxes socials. L’Índia es

nar l’educació del futur. Aquesta és, potser,

relata són una pràctica transformadora

és senzill quedar-te embarassada, tenir un

SINOPSI: Sovint, els canvis els han precipi-

nens? I que els nois subestimen les capaci-

veu mig obligada a acompanyar-la a una

l’única certesa que ens dispensa Enric Prats

que converteix els infants en protagonis-

part respectat, donar de mamar on i quan

tat persones a les quals no els ha importat

tats de les seves companyes? Proposem dos

clínica de desintoxicació digital aïllada

en aquestes notes plenes d’interrogants

tes actius del seu aprenentatge. Infants de

vulguis, compaginar la criança i el treball. Tot-

ser reconegudes pel seu nom, sinó pels seus

escenaris diferents: les nenes han de ser

de tot, en un paradís de muntanya.Una

i provocacions. Si ens quedem clavats en

diferents edats que aprenen els uns dels

hom creu que pot jutjar-te. Sembla que hem

actes. Dones i homes que han dedicat la

submises, tranquil·les i obedients, i els nens

novel·la que ens interpel·la, que ens fa riure

una educació del passat, no satisfem les ne-

altres, que viuen amb llibertat el joc, que

d’escollir entre una maternitat neoliberal su-

seva vida a fer del món un lloc més just, més

no podran plorar i ser sensibles, han de ser

i ens inquieta per moments. Entrar-hi ja és

cessitats i els anhels de les criatures d’avui;

adquireixen la pròpia paraula, que desen-

peditada al mercat o una maternitat patriar-

habitable, més ample i bell. De nord a sud,

forts i valents. ¿No seria millor que fossin

un atreviment, però no en sortiràs amb les

com tampoc no ho fem si eduquem només

volupen l’esperit científic; que aprenen a

cal sacrificada. Però, on queda el nostre dret a

d’est a oest, fa cent anys o ara mateix, l’espe-

lliures per sentir, expressar-se i actuar?

mans buides.

pensant en el present efímer.

pensar, a decidir i a ser.

viure l’experiència sense imposicions?

rança és a tot arreu. Només cal saber mirar.

AUTORA: Eva Millet
EDITORIAL: Plataforma Editorial
SINOPSI: Nens amb agendes d’executius
des del parvulari. Nens amb baixíssima tolerància a la frustració. Nens que no tenen
temps per jugar. Amb rigor i sense oblidar
el sentit de l’humor, Hiperniños dona claus
per revertir aquesta criança híper, i posa
l’accent en les habilitats, més enllà de les
acadèmiques, que els nostres fills necessiten per avançar a la vida.

