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Grup desdoblat de llengües amb atenció personalitzada a l’escola Joviat

Els professors no es posen d’acord sobre la
divisió de les aules en grups de diferent nivell
Dividir els nens i nenes d’una aula en diferents nivells pot
ser una bona estratègia, segons uns mestres, o pot ser una
manera de consolidar grups d’alumnes avançats i grups endarrerits, segons uns altres. El debat està servit
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Manresa

algun alumne que ha arribat al batxilletat i l’ha superat».
Tant els uns com els altres coincideixen a assenyalar que, si té quelcom de positiu, és que l’alumnat
que va a les aules de nivell més
baix té més probabilitats de superar l’ESO, ja que l’avaluació no és
la mateixa que als grups amb un
nivell alt, fet que agrada, en general, als pares, als alumnes i al professorat implicat.

Entre els centres educatius que
s’oposen a la segregació per nivells
hi ha l’Oms i de Prat. Gemma Vilaseca i Eva de Miguel, psicopedagoga i cap d’estudis d’ESO fins a
aquest curs, respectivament, consideren que les escoles no poden tenir una pauta rígida, «les necessitats varien cada curs, fins i tot cada
trimestre». Per a totes dues professionals, les estratègies s’han de posar al servei de les característiques
d’un alumnat «plural». L’escola fa
tres avaluacions psicopedagògiques al llarg de l’educació obligatòria «per conèixer sense etiquetar i
saber atendre la diversitat davant la
situació real on ens trobem».
Josep Santacreu, coordinador
d’ESO a la Joviat, explica que els

desdoblaments a la seva escola es
fan seguint criteris metodològics.
És a dir, els alumnes de diferents
grups han d’assolir els mateixos
coneixements, amb diferents metòdes, en finalitzar el curs. Segons
Santacreu, «per qüestions socials,
estructura familiar, mala escolarització..., molts dels qui tenen una assignatura en un grup reduït en tenen més». El coordinador d’ESO
assegura que són grups flexibles
que permeten aconseguir el màxim rendiment als alumnes.
El Guillem Catà va iniciar els
desdoblaments després de comprovar que tenir una clase heterogènia no els donava els resultats
esperats. Així, des de fa anys, van
decidir dividir els grups de secun-

Dins la comunitat educativa
d’ESO a Manresa, l’estratègia de
dividir les aules, habitualment
massificades amb grups que arriben fins a la trentena d’alumnes, és
útil per tal que els professors
puguin prestar una atenció més
personalitzada i efectiva als nens i
nenes. La manera en què cal dividir els grups, però, genera desacord
en la comunitat educativa. Mentre XAVI LÓPEZ
que hi ha acord general de fer desdoblaments per reduir els grups i
tenir més proximitat amb els
alumnes, l’estratègia de dividir-los
en grups ordenats segons els seus
nivells genera divisió. La raó principal és que es constata que els qui
comencen al grup dels endarrerits
acaben el curs al grup dels endarrerits, en comptes de progressar i
anar escalant en competència.
Aquest diari ha consultat 11 centres de Manresa que fan ESO.
Comparant les afirmacions entre
mestres i professionals queda palesa la varietat d’opinions. Jaume
Barniol, director de Lacetània,
considera que «no és una bona solució separar l'alumnat segons les
seves capacitats, es cau en el perill
d'estigmatitzar segons la classe on
vagi».En canvi, Jesús Mollet, director de Santa Rosa de Lima, explica que «no se’ls estigmatitza. A
més, d'aquesta manera, hem tingut A l’Oms i de Prat, els grups flexibles s’adapten a les necessitats dels alumnes cada trimestre

dària segons les capacitats dels
alumnes. El sistema es converteix
en una estructura rígida ja que, tal
com explica Manel Villar, director
del centre, «el 90% aproximat de
l’alumnat que comença una matèria en una aula desdoblada, finalitza el curs a la mateixa aula. Fem
una selecció per nivells per tal de
tractar la diversitat en el coneixement». El sistema permet que
alumnes que no acabarien l’ESO a
les classes generals puguin treure’s
el títol, «sense plantejar-se accedir
al batxillerat. Alguns pares ens demanen que posem els seus fills als
grups reduïts, on reben una atenció
especial, per obtenir el títol».
A l’escola Santa Rosa de Lima
separen alumnes segons el seu
rendiment a matemàtiques i llengües. Els grups van dels 4 als 10
alumnes, sense que es doni una
mobilitat intergrupal important.
La distribució d’aquests grups es
decideix d’una manera consensuada entre pares, alumnes i professors. L’Ave Maria i Nostra Senyora
del Pilar també separen segons la
capacitat de l’alumnat i el dinamisme d’un grup a un altre és poc habitual, «cal fer una adaptació curricular. Al desdoblament treballem
allò que els costa més a la classe general», expliquen des del Pilar.
La Salle i Lacetània prefereixen
atendre la diversitat a l’aula comuna. Toni Beltran, cap d’estudis
d’ESO a La Salle, i Jaume Barniol,
director del Lacetània, diuen que
«qui té dificultats, si és en un entorn
que tira endavant, pot agafar el ritme». Aquest metòde fa que hagin
d’atendre la diversitat tant per
dalt, els qui sobresurten, com per
baix, els qui tenen més dificultats.
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Iniciatives
adreçades a
gestionar la
diversitat a l’aula
X. L./Manresa

El departament d’Educació
de la Generalitat ha fet públic,
recentment, un document on
fa ressaltar un seguit d’iniciatives adreçades a gestionar la diversitat de l’alumnat. Segons el
departament, són iniciatives
que cada centre aprofita d’una
manera molt diversa i imaginativa i que són recollides en el
projecte de Llei d’educació de
Catalunya (LEC). Entre les
iniciatives esmentades, destaquen les següents:
Hores per a l’atenció a la diversitat: els centres disposen
d’una borsa d’hores, entre 4,5 i
8, que els permet organitzar-se
de diferents maneres per gestionar la diversitat de l’alumnat.
Plans estratègics: el 34%
d’instituts han signat un acord
per obtenir objectius concrets i
mesurables de millora dels resultats educatius. El departament dota de recursos, que el
centre inverteix en el projecte.
L’acord té una durada de 4
anys i es revisa anualment.
Aules obertes: entorns escolars innovadors i flexibles per a
nois i noies de segon cicle de
l’ESO en risc de no assolir l’èxit educatiu. Es caracteritza
per uns plantejaments més globals i activitats més pràctiques.
Van començar a implantar-se
el 2004.
Projectes singulars: modalitat
d’aules obertes especialment
adreçades a l’alumnat desmotivat i inadaptat a l’entorn escolar. Una part de les hores
curriculars, fins al 40%, es fa en
empreses o entitats externes al
centre educatiu. El departament i el centre signen convenis amb els ajuntaments i altres
entitats per tal de facilitar
aquestes activitats.
Aules d’acollida: es treballa
l’aprenentatge del català, l’atenció emocional pròpia del
procés migratori i la integració
social i escolar.
Plans educatius d’entorn: són
una resposta que cerca la coherència educativa de tots els
agents socials que incideixen
en l’educació global dels joves
més enllà de l’horari lectiu.
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«Hi ha una certa demagògia
als instituts quan s’agrupa
segons l’escola d’origen»

 Pere Pujolàs. Degà Fac. Educació UVIC

«S’ha de potenciar els
agrupaments heterogenis
amb activitats flexibles»

ARXIU PERSONAL

SAV UVIC

X. L./Manresa

Ignasi Segon és professor de
Tecnologia a l’IES Moià i membre de Codep (Coordinadora de
Defensa de l’Educació Pública).
Va ser al capdavant de l’aula
oberta durant els dos primers
anys a l’IES Moià.
–En quina situació es troben
els centres de secundària?
–Tenim dificultats, falta de recursos i de mitjans, perquè hi ha
grups de 33 alumnes i es fa molt
difícil atendre la diversitat en
unes aules tan denses.
–Com poden encarar els centres educatius la composició diversa de l’alumnat?
–S’han de compondre classes
heterogènies, amb nivells diferents i que, alhora, vagi lligat a
una atenció més forta a la diversitat. Es poden crear diferents
equips que, tot i treballar les mateixes coses, ho facin a un altre
ritme que permeti al professor
oferir una atenció més personalitzada als alumnes.
–Com ha d’actuar el professorat en un grup heterogeni?
–Com a professor et sents obligat que tothom segueixi el mateix
ritme, i això també es discriminatori, tant per dalt com per baix.
Cal anar amb molt de compte
per no sentenciar els alumnes des
de l’escola.
–Les diferències de capacitat
entre els alumnes entorpeixen la
classe?
–En general, ens trobem més
sovint amb la problemàtica conductal, més que de coneixement.
A vegades, es donen totes dues
coses, problemes de conducta
amb falta d’aprenentatge. A més,
les classes són excessivament
nombroses i s’hi fa molt difícil
una atenció a la diversitat.
–Què li sembla que alguns instituts agrupin els alumnes a primer d’ESO segons l’escola de
procedència?
–Veig una certa demagògia en
el fet de separar segons els centres d’origen. Respectar les classes de procedència és una forma
encoberta de fer grups homogenis.

Parament de taula
Decoració
Regal d'empresa
Cursos
Interiorisme
Galeria d'art
Lloguer de material
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Ignasi Segon

–Homogenis però respectant
la composició del grup...
–A 1r d’ESO, en un grup on
van els centres amb una ràtio de
nouvinguts més elevada, s’hi
concentren tots, mentre que a les
altres aules això no passa, amb
les desigualtats que comporta.
–Què li semblen les escoles
d’acollida, que reben els alumnes nouvinguts?
–Les escoles d’acollida de Reus
i Vic responen al fet que l’alumnat és distribuït de forma totalment equitativa. Hi ha un equilibri entre els centres concertats i
publics. Era un enrenou els
alumnes que s’incorporaven a
mig curs o amb el curs iniciat.
–Com es podria fer a Manresa?
–A Manresa, en canvi, hi ha
una desproporció enorme i cal
arreglar-ho per resoldre aquesta
diferència. N’hi ha que arriben a
percentatges del 80%, mentre
que altres són al 10%. S’ha de
posar sobre la taula el problema i
buscar solucions consensuades.
–És una bona estratègia?
–No trobo que sigui l’ideal, que
seria integrar-los al mateix centre, però vistes una sèrie de condicions pot atenuar la problemàtica. Hauria d’estar molt limitat
en el temps i ben definit. Considero que és un aspecte positiu
per al centre, que es descarrega
d’aquests alumnes.
–I l’aula d’acollida?
–És absolutament necessari,
perquè facilita que els problemes
dels nouvinguts a causa del desconeixement de l’idioma se superin ben aviat.

Pere Pujolàs és el degà de la
Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. És un gran defensor de l’atenció a la diversitat
i de l’aprenentatge cooperatiu a
l’educació.
–Els desdoblaments són realment flexibles?
–En alguns casos, col·loquen
els alumnes per nivells: alt, mitjà i
baix. I en diuen flexible perquè
són a la mateixa hora en classes
instrumentals. La filosofia inicial
era el moviment, però normalment no passa; un cop destriats
per nivells, l’agrupament és rígid.
–El desdoblament, però, allibera el professorat...
–Sí. D’entrada, sempre que hi
hagi recursos disponibles és bo
fer el desdoblament, ja que disminueix la ràtio d’alumnes per
classe i el professor pot oferir
una atenció més personalitzada.
–Té aspectes negatius?
–No trobo tan bé que l’agrupament es faci homogeni, segons la
capacitat de l’alumnat. Al cap del
temps, l’alumne que és a la classe
més baixa va adquirint el rol de
mal alumne. He vist casos d’estudiants que han perdut la motivació després d’entrar en aquests
grups.
–És una discussió entre grups
heterogenis i homogenis?
–Hi ha una altra variable a tenir
en compte: l’organització de l’activitat a classe. Si l’agrupament és
heterogeni però l’estructura és rígida, tots fan els mateixos exercicis perseguint els mateixos objectius, i no dóna resultats.
–Cal una metodologia flexible?
–No es pot pretendre que tots
facin el mateix en el mateix
temps. No obstant això, si no hi
ha canvis a l’estructura, el professorat no té més remei que separar
per nivells.
–Què seria ideal, doncs?
–Estructurar l’activitat en
equips heterogenis. S’ha de canviar l’estructura perquè sigui flexible, de manera que dintre la
mateixa classe heterogènia, amb
alumnes diferents, hi hagi l’o-

Pere Pujolàs

portunitat de treballar en petits
equips també heterogenis, de 4
alumnes aproximadament, on hi
haurà alumnes que en sabran
més i altres menys.
–Equips heterogenis per cooperar?
–No només això. Després es pot
aplicar, en altres sessions, una
distribució per equips, dins la
mateixa aula, amb rendiment i
capacitat similar. De manera que
quan ja saben fer una cosa, pots
posar alumnes d’una capacitat
similar a fer uns exercicis diferents als que farà un altre grup.
–Com és l’activitat de la docència?
–L’estructura de l’activitat és
molt rígida. El professor tendeix
a centrar-se al terme mitjà del
grup, i això acaba deixant al marge un percentatge del 25% per
dalt i un altre 25% per baix.
–Cal tenir en compte la totalitat del grup...
–L’opció realment potent és l’agrupament heterogeni amb estructura de l’activitat flexible,
adaptada a les característiques
plurals dels alumnes que hi hagi
al davant.
–És útil tenir dos professors a
l’aula?
–En grups heterogenis flexibles
va bé tenir dos professors a l’aula. Més professorat per atendre
els alumnes d’educació especial,
per poder incloure’ls i que no vagin en centres separats. És un recurs que l’administració ofereix
als centres on hi ha alumnes amb
discapacitat, per facilitar les tasques del professorat.
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