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La professora Paqui Borjas amb un grup d’alumnes participants en el taller «Expressa’t».
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El somni es renova

El somni del fundador era edificar una escola. I ho va fer partint de zero.
Al seu davant tenia un full en blanc. Tot era possible, tot estava per fer. El
seu fill Jordi va entomar un projecte en marxa i l’assumeix com una continuïtat natural de la seva vida. Diu que aquí a Manresa, aquí a Joviat, hi
té les arrels, que l’ajuden a créixer i a projectar l’escola cap al futur. El seu
somni és aconseguir que el professor no només es relacioni amb l’alumnat a través de la raó sinó també des del cor, i que l’escola i les famílies
caminin de bracet per acompanyar els nois i noies en el seu procés de
creixement. La Pedagogia Sistèmica és una de les eines que ajudarà l’escola a avançar en aquest horitzó. La commemoració dels cinquanta anys
ha suposat un punt d’inflexió ideal que ha permès a Joviat reconèixer i
agrair el camí recorregut per encarar el futur amb una mirada renovada.
No és un projecte utòpic. És un pla director que imagina la nova Joviat i
diu com arribar-hi.

Ampliar la mirada
A les aules de l’Escola Joviat es vol parlar sense complexos d’amor, de
gratitud, d’equilibri, de xarxa amorosa per educar... Són conceptes que
hi han irromput de la mà de la Pedagogia Sistèmica i que enllacen directament amb la manera de fer escola que ha caracteritzat la trajectòria de

Joviat fins al dia d’avui. El fundador –mogut per la seva formació humana
i visió de futur– sempre ha defensat que «educar és un acte d’amor», que
«aquell mestre que no estimi els alumnes no pot educar». Una declaració
d’intencions que s’ha concretat al llarg de mig segle a ensenyar més enllà
del que sortia en els llibres. Els sentiments –coincideixen pare i fill– són
la clau per evolucionar i aprendre i, sovint, els contenim sota una capa de
vernís racional.
El Jordi i l’equip de direcció han projectat la nova Joviat. I s’han imaginat
una escola de vida, en la qual els infants obtinguin un bon nivell de coneixements acadèmics però també millorin en les seves competències emocionals; una escola que treballi al costat de la família –«mirant-nos amb
confiança i sense jutjar-nos», subratlla el director– per afavorir el procés
d’aprenentatge de l’infant; una escola multilingüe, amb els peus a Manresa però oberta al món; amb alumnes emprenedors i preparats per adaptar-se als canvis... Un reguitzell d’objectius ambiciosos, però realitzables,
que es fonamenten en els tres vèrtexs d’un triangle: lideratge, persones i
equips, i projecte pedagògic.
El Pla Director 2015 no és un desig llançat al vol ni un projecte que capgiri l’escola que s’ha fet fins ara. És un pas més en la seva evolució, és el
capítol següent, que evoluciona de manera tan natural com el relleu generacional de pare a fill, i que tindrà l’empremta de l’actual director general.
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En Jordi explica que quan assumeix el bagatge de l’escola ho fa «amb
gratitud envers el meu pare i aquells que ens han precedit, i amb confiança en el futur». Una mostra de l’agraïment envers el seu predecessor és el
compromís manifest de mantenir vius aquells gestos plens de sentit i de
valor que defineixen l’essència de l’escola.
La Pedagogia Sistèmica, inspirada pel filòsof, teòleg i pedagog alemany
Bert Hellinger i posada en escena per Angélica Olvera i Alfonso Malpica
al CUDEC (Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas), de Mèxic, és
una eina pedagògica innovadora que es posa al servei dels professors
i les famílies de l’Escola Joviat. El que proposa al professorat és veurehi una mica més enllà, «sumar-hi una òptica més», diu Vilaseca. És com
imaginar-se qualsevol dia lectiu, a primera hora del matí, quan s’obren
les portes de l’escola, que tots els infants i joves porten dues motxilles a
l’espatlla. Una, amb la bata, l’estoig i els estris escolars, i una altra amb
tot el bagatge de la seva família: la manera de pensar i fer dels seus pares,
els seus temors, preocupacions, alegries i satisfaccions, circumstàncies
socials... Aquesta visió més àmplia de l’alumne és la mirada sistèmica.
«Quan els mestres miren les famílies amb bons ulls, tot canvia», afegeix
el director.
Aquest nou enfocament entén l’educació com un ecosistema en el qual
els processos d’ensenyament i aprenentatge dels infants no comencen ni
acaben a l’escola, sinó que estan condicionats pels sistemes familiars, socials, culturals i històrics. Vilaseca explica que «el primer agent educatiu
és la família. L’escola acompanya i guia els infants reconeixent i potenciant tota la riquesa que porten a dins. Perquè siguin quines siguin les
circumstàncies que viuen sempre són fidels als seus progenitors, i l’escola
ha d’acceptar-ho tal com és. Hem de pensar que cada infant és únic, singular, especial. Té una identitat i l’escola no solament l’acompanya en els
aprenentatges sinó també en processos de vida». És per això que família
i escola han de ser còmplices.

L’aprenentatge significatiu per a la vida
Els mestres de Joviat ja han començat a formar-se per aprendre a veure
els alumnes des d’aquesta nova mirada. L’escola és com un petit gran
món on no només s’adquireixen nous coneixements i s’aproven o se suspenen exàmens. Els mestres, com les famílies, han de saber gestionar
esdeveniments vitals que afecten el rendiment escolar de l’alumne, com
són les separacions dels pares, les pèrdues, el dol o les dificultats d’aprenentatge.
Joviat ja ha incorporat en el dia a dia alguns rituals i protocols que ajuden,
per exemple, a ser conscients de com comencem i acabem la jornada o
com assumim la pèrdua dolorosa d’un company de classe. Però aquesta
nova mirada no acaba aquí. També entra a l’aula i es vincula amb el currículum, amb la manera com s’ensenya i es parla dins l’aula de matèries
com la natura o l’alimentació. És l’aprenentatge significatiu per a la vida.
O dit d’una altra manera: aprenem millor allò que vivim i entenem millor
allò que compartim.
Vinculat a aquesta nova mirada, Joviat va posar en marxa l’octubre del
2010 Univers Joviat, un centre de suport emocional i d’acompanyament
per a nens, joves i famílies que és pioner a tot l’Estat espanyol. Aquest
nou espai, situat a l’entrada de Joviat 2, treballa amb l’escola per millorar
els vincles i les relacions entre alumnes i famílies i, a més a més, és obert
a tothom.
La coordinadora, Marta Ballber –artterapeuta, mestra d’educació especial
i llicenciada en Belles Arts–, ha destacat la valentia de l’equip de direcció
«d’incloure en una escola gran un projecte nou com aquest». El centre ha
començat a funcionar oferint activitats de formació per a famílies i serveis
de psicoteràpia amb una resposta altament satisfactòria. «A tothom li és
molt fàcil entendre la Sistèmica perquè no és una filosofia de grans parau-
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les. És un moviment de reubicació nou. No es tracta ara de canviar-ho tot,
sinó de trobar el lloc i l’equilibri». Explica que l’alumne és com la punta
d’un iceberg i podem quedar-nos amb el que veiem o anar més enllà.
A l’escola sovint apareixen conflictes que tenen el seu origen a casa, amb
els amics..., «i per ajudar l’infant, l’hem de situar dins d’una xarxa i entendre que les vivències personals marquen i et fan com ets».
Univers Joviat té previst ampliar els seus serveis amb la posada en marxa
de l’àrea de treball corporal –que entén el cos com un contenidor d’emocions– i la d’activitats de vida, per enfortir els lligams familiars a través
del lleure.

Una escola per a tothom
Univers Joviat és el centre
de suport emocional i
d’acompanyament a infants,
adolescents i famílies que
va posar en marxa l’escola
l’octubre del 2010.

Una escola inclusiva i en millora contínua són dos pilars fonamentals del
projecte de futur. El concepte d’escola inclusiva parteix d’una realitat
compartida per moltes escoles catalanes: a les aules hi ha una gran diversitat d’infants i de nivells de coneixement. No tots saben el mateix ni
tenen les mateixes capacitats per aprendre totes les matèries, però l’escola ha d’aconseguir desenvolupar les potencialitats de cadascú. Tant se
val si un vol ser pintor o enginyer. El repte de l’escola és aconseguir crear
les circumstàncies perquè descobreixi el seu talent. «Nosaltres –diu el
director general– volem ser una escola generadora d’oportunitats i que
l’atenció a la diversitat no sigui una amenaça. El sistema educatiu fa massa temps que s’ha orientat cap a la queixa, cap a la dificultat, i nosaltres
volem parlar d’educació com a sinònim d’èxit».
Per a la Joviat, una de les eines que ajudarà és l’aprenentatge cooperatiu, que ha de facilitar que dins de la mateixa aula cada alumne pugui
aprendre i evolucionar en funció del seu nivell de formació i la seva circumstància. Cal treure etiquetes i vetllar perquè tothom trobi un bon
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Una sessió del taller d’experimentació d’Educació
Infantil «L’Atelier», amb la
mestra Judit Torrentó.
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lloc al món. En col·laboració amb la Universitat de Vic (UVIC), l’escola
elabora diferents materials didàctics per adaptar l’aprenentatge de nous
coneixements. Es tracta de prioritzar, no tant el llistó de competències
objectives que ha d’assolir cada alumne en funció del curs escolar, sinó
que aprengui i progressi tenint en compte les seves capacitats. Montse
Vilaseca, com a responsable de l’equip d’atenció a la diversitat, explica
que «l’única manera de fer aules inclusives és estructurar l’aprenentatge
de forma cooperativa. I això va més enllà d’aplicar algunes estratègies
perquè tots els alumnes treballin i aprenguin. Vol dir treballar prèviament
valors com la solidaritat i el respecte pel qui és diferent». A hores d’ara
ja s’han començat a aplicar algunes experiències en algunes àrees del
centre i l’objectiu és anar implementant aquest tarannà a tots els cursos
i àrees.

El projecte d’«Escola Multilingüe» abraça diferents accions pensades per
fomentar el coneixement de llengües estrangeres a partir del primer any
de vida. Des de principis del 2000, l’escola va aportar un mètode propi,
el «Clip Clap English for Kids», desenvolupat per una mestra de l’escola,
Mònica Bargalló, després d’haver començat a fer Anglès amb infants de
tres anys i «comprovar que no hi havia material editat per a nens tan
petits», explica. Dins d’aquest àmbit, és previst posar en marxa una metodologia d’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres,
així com auxiliars de conversa a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius per
millorar l’expressió oral en llengua anglesa. Actualment, Joviat ofereix als
alumnes de 6è de Primària la possibilitat de preparar-se per als exàmens
oficials de Cambridge i obtenir així un títol acreditatiu del nivell de domini
de la llengua (Movers). També es fan proves externes a 2n d’ESO (KET), a
4t d’ESO (PET) i a 2n de Batxillerat (First Certificate).

Una escola creativa i multilingüe

Entre moltes altres iniciatives pedagògiques hi ha el projecte d’educació
alimentària, anomenat «Edal», a Educació Primària, i la «Família dels Màtics», al Cicle Inicial de Primària. La «Família dels Màtics» va ser una iniciativa de tres mestres de l’escola «després de detectar dificultats d’aprenentatge en càlcul i habilitats lectores així com falta de concentració i
memòria», diu Maria Jesús Segura, una de les impulsores.

Altres línies de treball pedagògic que Joviat porta a terme se centren en
l’«Adaptació Tecnològica», el «Foment de la Creativitat» i l’«Escola Multilingüe». L’ús de les pissarres digitals i dels ordinadors portàtils transforma
la manera com es treballa a l’aula, i l’escola ha de saber treure el màxim
profit tant de les tecnologies de la informació i de la comunicació com de
les d’aprenentatge i coneixement.
En el terreny de la creativitat, «L’Atelier» i «Expressa’t» són dos projectes
amb recorregut avalat. «L’Atelier» és un taller d’experimentació a Educació Infantil en el qual es posen a l’abast de l’infant materials diversos –papers, petxines, robes de diferents textures, entre d’altres– que l’ajudin a
despertar la seva curiositat. «Expressa’t» se centra a fomentar l’expressió
a través del llenguatge corporal. En aquest espai els nens i les nenes es
comuniquen, s’expressen i es relacionen a través de la dansa, la música,
la plàstica i la interpretació.

Formació constant
El nexe entre una mirada més àmplia i amorosa i una escola per a tothom
ha de ser el compromís amb la millora contínua. Un compromís de tot
l’equip, imprescindible per aconseguir una escola oberta, dinàmica i en
constant evolució. El director general apunta que la introducció de noves
eines pedagògiques i de noves metodologies per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge no ens ha de fer oblidar l’orientació vers uns
bons resultats. «La força dels indicadors és important. Si fem canvis en

161
CAMINANT
CAP AL FUTUR

La professora Fina Tarifa
fa classes d’idiomes als alumnes de l’Escola d’Hoteleria
dins el programa Clil.
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el procés és perquè el resultat millori, perquè els nostres alumnes arribin
més ben preparats a la universitat i afrontin amb èxit qualsevol projecte
professional. I, això, ho hem d’avaluar. La manera com et prepares, com et
recicles, com mires l’alumne, com el respectes, com l’estimes té una especial incidència en els resultats acadèmics. Un alumne que nota clarament
que el seu professor està per ell ja té una part de l’èxit escolar guanyat».
Aquest és el repte.
Joviat s’ha compromès a autoavaluar-se seguint els nou criteris que estableix el model d’excel·lència europeu EFQM (European Foundation
Quality Management): el lideratge, les persones, la política o estratègia,
les aliances i els recursos, la gestió per processos, els resultats clau i els
resultats en la societat, en les persones i en les famílies. A més, actualment el personal de l’escola participa en diferents equips de treball amb
l’objectiu de valorar diversos aspectes del centre, com el rendiment acadèmic, el grau de satisfacció de les famílies o l’avaluació dels diferents
projectes. Funcionen en tres àmbits d’actuació: els equips de procés
–que vetllen per la correcta organització de l’escola–, els equips d’àrea
o departament –que gestionen directament els ensenyaments i l’aprenentatge– i els equips de millora –que fan el seguiment dels projectes
de l’escola.

Més que un mestre, un equip
L’aspiració de l’equip de direcció és que l’escola estigui a l’altura de les
expectatives de les famílies. Com a escola ha de tenir la capacitat de
generar oportunitats, tant als alumnes més petits que van a la llar d’infants com a les persones que han tornat a l’escola per reciclar-se després
d’haver perdut la feina. L’equip és conscient que la responsabilitat és
gran i té una mirada optimista vers l’educació i vers el futur. Hi creu. I no
se sent sol. L’esperona la trajectòria ascendent de l’escola i les terceres

Les pissarres digitals són
una eina pedagògica més
a l’abast del personal
docent. En aquesta imatge,
Carme Grau amb un grup
d’alumnes.
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La mestra Maria del Mar
Orriols comentant l’actualitat en una classe d’ESO
amb els alumnes.

generacions de famílies que són alumnes, com abans ho foren els seus
pares i, abans, els seus avis.
Les vivències de la infància a tots ens acompanyen al llarg de la nostra
vida. El somni del director general és que «els alumnes recordin no solament un professor, sinó tota l’escola». Ell sent, ell sap, que l’equip hi
és. Fa molts anys que fa camí amb molts professionals, als quals agraeix

Joviat ha introduït el
coneixement de l’anglès
per a infants a partir d’un
any mitjançant el mètode

propi «Clip Clap English for
Kids». En aquesta imatge,
Skaiste Grudzinskyte amb
un grup d’alumnes.

profundament la seva implicació seguint l’esperit del seu pare, acompanyat de la seva germana Montse i, a partir d’ara, també de la seva
germana Rosa. El somni continua. Tot arrenca de molt enrere, del flux
que nota que existeix entre el seu passat i el seu present, de quan va
començar corrent rere una pilota de futbol, després fent de monitor i
actualment treballant amb un ferm compromís amb l’educació per a les
noves generacions.

