
REFLEXIONS PEDAGÒGIQUES. CONSTRUÏM EN CENTRE

L’escola Tagamanent ha estat un centre de referència on l’excel·lència
educativa i la professionalitat dels docents que hi han treballat l’han
caracteritzat. Com tots els projectes amb el temps, s’ha anat repensant i
avaluant. Les necessitats dels nostres alumnes ens han servit de motor
pel canvi, per l’actualització, per seguir ampliant la mirada i
acompanyant respectuosament, de manera contextualitzada. Per
aquest motiu el claustre, a partir del projecte de direcció, ha proposat
una transformació del projecte educatiu per tal d’actualitzar i amb el
ferm propòsit de desenvolupar competències per a la vida. Així com
mitjançant unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el
coneixement existent de com les persones aprenem i on l’infant esdevé
el protagonista del seu propi aprenentatge.
L’objectiu final del canvi de paradigma ha d’estar basat en experiències
d’aprenentatge empoderadores i rellevants, que permetin als infants
desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar
emocional.
Aquest horitzó comú es concreta amb temps de reflexió, d’intercanvi, de
formació i ordenant les idees i posant-les en comú. Una referència que
possibilita molts models i projectes diferents però que conflueixen en
un propòsit educatiu que dóna resposta als reptes actuals, unes
pràctiques basades en el coneixement existent, i una avaluació i
organització al servei de l’aprenentatge.

Si ens basem en el com estem col·laborant i aprenent junts, la reflexió
gira al voltant de les noves mirades i els nous canvis pedagògics que es
van produint, adaptant-nos a les noves realitats educatives.
Creiem que cal reflexionar sobre la nostra pràctica docent i compartir
experiències positives. Buscant solucions a les nostres inquietuds i
angoixes sobre la millor manera d’atendre als infants.
La formació i la transferència dels coneixements són un dels pilars
fonamentals de la transformació educativa.



L’escola la formem persones que ens organitzem per tal de potenciar la
recerca i la millora continuada, tot oferint temps i espais per posar en
comú experiències, dubtes, activitats i estratègies.
Considerem important pactar un calendari de trobades per tal que
siguin sistemàtiques i amb un ordre del dia clar i coherent, d’aquesta
manera aconseguim eficàcia i eficiència.
D’altra banda, és important la docència compartida i la co-docència
per tal d’aprendre els uns dels altres i enriquir-nos del bagatge
personal i professional de tots els docents que integren el claustre. Les
observacions entre iguals ens conviden a tenir una mirada objectiva
sense la responsabilitat de la intervenció.
Donem especial rellevància a conèixer les fortaleses del claustre per
nodrir-nos i millorar així la pràctica docent de la resta de l’equip. Així
mateix l’assessorament de professionals externs en temes específics
ajuden a ampliar horitzons i a percebre diverses maneres d’entendre
l’educació.

És clau, el lideratge per dur a terme aquest procés de transformació.
Entenem que és l’equip impulsor qui s’ocupa que aflorin totes les
potencialitats pedagògiques dels professionals del claustre.
A través del modelatge que presenta, proposa i avalua, empodera
l’equip docent per tal de crear diàleg i debat. Cal que l’equip sàpiga
transmetre les pròpies idees, motivant la creació de noves propostes
creatives i cercant lideratges dins les pròpies comunitats.
El lideratge ha de ser empàtic i ajudar a concretar consensos, acords i
compromisos, mitjançant la creació de documents on es recullin els
acords pedagògics i/organitzatius.

La gran qüestió que ens sorgeix és com destriar allò imprescindible i
important d’aquelles coses que no ho són tant o que no ens
proporcionen les eines pel canvi. Creiem que necessitem la pausa, una
estona de tranquil·litat per organitzar-nos, per situar-nos i entendre,
reflexionar, debatre i per tant, començar...



Necessitem deixar autoexigir-nos en excés i recolzar-nos, compartint
experiències, consells, etc.
Cal que mirem als alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic i el
comprenem en tota la seva globalitat. Els infants tenen múltiples
connexions dins i fora del centre. La nostra visió millora quan tenim en
compte el seu entorn, els seus interessos i les seves fortaleses i
debilitats. Conèixer la seva realitat ens permet fer un acompanyament
emocional, enfocant i dirigint la nostra mirada per comprendre’l i
guiar-lo de la millor manera possible, entenent que aquest aspecte
forma part també del seu creixement personal. Acompanyar vol dir
posar èmfasi en escoltar, donar pautes i oferir-los les eines per
gestionar i enfrontar-se a les seves dificultats o reptes que se’ls
presentin.

La nostra reflexió pedagògica sovint ens confronta entre les inèrcies
històriques del centre i la nova manera de fer que impulsem a partir de
la transformació. Trobem l’exemple en l’avaluació, on sovint ens provoca
que ens replantegem les eines que utilitzem i la finalitat que perseguim.
Volem revisar tots aquells processos d’ensenyament aprenentatge i les
activitats que ens conformen i que no ens aporten valor afegit.
Sovint el dia a dia, les eventualitats o la burocràcia ens dificulten el
debat, doncs ocupen parcel·les de temps que voldríem destinar-los per
a altres finalitats.

Considerem que les nostres reflexions pedagògiques s’emmarquen dins
els 7 principis de l’aprenentatge de l’OCDE. A partir d’ells generem un
decàleg que ens ajuda a posar fil a l’agulla per tal de transformar la
nostra realitat.

1. L’infant es troba el centre de l’aprenentatge.
2. El procés d’aprenentatge és de naturalesa social, raó per la qual cal
fomentar l’aprenentatge col·laboratiu.
3. Les emocions i la motivació són part integral de l’aprenentatge,
prenent una rellevància cabdal l’adquisició de la intel·ligència
emocional.



4. S’han de tenir en compte les diferències individuals de cada infant, el
seu bagatge personal i els seus coneixements previs.
5. L’esforç i l’afany d’autosuperació de les persones que aprenen és clau
per a l’aprenentatge.
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, sobretot si es
desenvolupa a partir d’expectatives clares.
7. L’aprenentatge es basa en la construcció de connexions d’un mateix
amb la resta de la comunitat educativa i la societat que els envolta.
8. És vital l’observació entre nosaltres, compartir experiències i consells
per enriquir-nos, reflexionar i millorar la nostra pràctica educativa.
9. Saber cap a on anem i tenir clars els objectius per tal d’ajustar les
nostres activitats, la nostra mirada i poder transformar.
10. Aconseguir un lideratge pedagògic distribuït, aprofitant les
fortaleses i potencialitats de cadascú.

Les reflexions ens fan créixer i permeten transformar l’escola, fent-la
avançar a partir de les aportacions de tots els membres que en formem
part.

compartir és construir


