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GABINET PSICOSOCIOPEDAGOGIC de las Escglas Costa y Llobera 1 Orlandal 

a Pprspactl~a Escolars 

Com qua nom~a ens concediu dues holandeses, irem al qüestionari. 

Context i deecr1pçi6 de la instituci4 

-formem part da l~equip de les duee escoles: Costa 1 Llobera (que tl EGB, BUP 
;experimental 1 batxiller supPrior) amb una 550 alumn&~s 1 Orlanda.t (qua té par
vulari 1 EGB) amb una 350 alumnes• en total uns 900 nanos. 

• Depenem dnicament de les escoles que adn amb qui, anyalment, establim el nos• 
tre programa de treball. 

- Els nanos qua atenem responen a aquestes ceracter!stiquesa 

• normals, si atenem a la mitja da lea cepac1tets 1ntelectuele 6 edaptativee 
• procedEtnte dEt la burguesia mitja de Barcelona (ae:icies Paul-U'" s bP 1: ceuto:R 

dil le~a SGi;UUG ptoa 1 Oft)·aJ.s a; d:Ut tifa se rHr •nos:~~¡ e¡nta ntilja .. IF' rr= 
gsd;;r ~l "n-') a d"'rr=n 2,7AB:-•u•w•l~ ela pares atS'n, en general, gent 
culturalment inquietaa no veiem quines altres gena~alitzacions podrien 

fer-sa. 
- tl tipUs da treball que fem s&n en !#essencial: 

• estudis colectius (de classes senceres) per1Ódica amb finalitats de con• 
trol dels progressos i de deapistatge dels possibles cassos problema. 

• estudis individuals dels nens que presenten mis -difi-cu-ltats 1 -les reedu
cacions corresponents 

• avaluacions de madUresa escolar 
• estudis dels grups com e talec sociometria, observació, an~liai conjun

te- de les dades disponibles sobre cada grup e estudiar 
• participaci& en l"'elaboreci6 de la l!nia da !"'escole 
• intentar objectivar els resultats de la feina pedagtS'gica de l"'escola 1 

exper1mentaci& contrclade. 
c1nc , 

- Organitzaci6a hi treballem sAs persones (cap d elles a pll temps) 1 comptem 
amb t•ajut d•eatudiante que• f~n pr~ctiques. Hi he les següents responsab111-
tatea dia_gntSstic mldic, diagnóstic de p&~reonalitat. en&lisia da grups, ent'u 
•••''• administració 1 correcció dè test i proves col.lectivea, relació emb 
cada una de lèa escoles 1 secretaria. Algunes d"'aqueetea funcione corresponen 
a una sola persona 1 d'altres són cobertes per mia .a d'una. 

1. (la nostres preaeupóaits són b~aicament tresa 

• Vel la pena que l'escola disposi d"'un millor coneixement dels nens per 
a poder-los facilitar una educació 1 un ambient m4e propicia a lea seva 
adaptació i desenvolupament. 

- Val la penà que hi hàgi una invest~gaci& per a millorar èl~ re~diments 
pPdagógiCa 

• Val la pena que ee porti un control dels nivelle reals que s"'obtenen. 

2. tlemante positiuss 

• Ea va veient una millor fonamentaci6 de la pedagog!a en la psicologia. 
• Ea va obtenint una det~ccid m@e precisa dels problemes de la pedagogia 

utilitzada a l'escola. 



• Poden captar-sa m~e aviat els nens amb problemes el que repFrcute1x en 

una millot recuparabilitat. 

- S~gons l'int~rée que hi t~nen elsU diversos mestres, van podentaaa ter-se 

estudie que Pnfoquin el problema del conjunt d'un grup, .... 'contexts on 

pot ••••••••• plantejar-se m~a adequadament la eo1ué16 dels problemes 1n

d1Vidueie 1, a la vagada, lloc d· .. eapecirlcaèid' del Que· !""escola fl • 

.., Soin a· l"'10EI8èolal vi:tiern Ella nena molt contínuament, en prenem cura en mo

ments donahs 1 alguns de nosaltrf!s donar:1 classes notmalment. En aquest 

sentit, vel a dir que, excepte el metge, tots els membres del gabinet 

han SigUt mestres a una ~e les dues @scoles. 

Elements negetiuet lim!tacions1 

fil - ~ie +;:;r:i~n=e~ :i:!::t en 1 'equip ds les sa celes no &s prou aatiefact& ... 

- T8nlm la aEinaacl6 de que als mestres eat~n encara massa pendents del& 

cassos individuals 1 no ho eetln prou del con~unt de la classe. 

- No- arribem a resoldre tota els problemes de tota Ella nanos a ens manquen 

t6cniques dO diag~dstiè, de reeducaci& 1 de terlpia 

Un altra tipus de· ma~quea 6a •••~••••d••• la 1nexlatlnc1a d'estudie més 

atnpl18'1 la .·dificultats da posar-èè 'd"acord amb iryetituè1ons paral.lelaa 

per a qua es dugu~n a· terme~ 
EconóiÍtit:¡uee. 

3. La única solució general ima~inable és t•obtenc16 d•,juda estatal o la in

eercl~ en uns inexistents pr~gramss d'o~lente~i6 escoi~r finença~e per l'es

tat. 
D~altre banda, veiP.nt la nostra história 1 f~ta 6eolats que ens arriben, les 

e8co1Pe podrlen1 

~ ~nar_encomanant a algd de la casa una certa eepec~ali~z~ci~ en aquest 

· .. , tipue de feines 
- associar-ee per a mantenir un Elquipa el nostre totalitza, entre tots 

ela seua membres, 60 hores de trebali e la ee~mana, le a·dir, una jor

nada i mitja. 

4. Si -hagu4sa1m de formular els nostres desigs m~~ •••••..._ .. volguts, dir iem 

que ens agradaria& 

- crear juntament amb els mestres un medi escolar•• prou fluid c~m per a 

adaptar-se als nens qUe s'esforcen per e ada~tàr-a~i i Pr~ ric com 

·p~r e fornir ·exp~ridncias realment significatives. 

• trobar, en aquest clima que esbose~m, un tipus• d'actuaci& pedagógice 

tal que• la vida mateixa dels diferents grups fos suficient per a anar 

adobant als pro~lemes que tenen ela nens. 


