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hstic convengut que els ,nostres alumnes d1BGB ,en un percentatge molt

alt,passen als darrers cursos de la Primera Ecapa i als de la Segona BGa

pa sense dominar els mecanismes mentals de comprensi6

a) entendre que 11egeixen.

b) abstreure les idee� centrals

1- es fixen en accessorietats i no en l'essencial

2- no enteneTI que el conjunt,deT paragraf conte altres

petito conjunts
3- s6n incapagos de IIreconstruirli la idea oentral � partir

dels a1 tres :;;e tits conjunts que hi s6n compresos.

c) no as.ben analitzar.( per exemp'Le j eL contingut d I
una frase

,-q_uant a idees, blocs logics , elements ••• o eL contingut
d tuna explicaci6,ni que sigui ajudada d t esqu erne s a la pi
ssarra.

Al mateix t.emps , per-den rapidamenti 1
i
Lrrtersa per una queec Lo , tan bon punt

n Than copsat algun element. Po ae,n que una materia corit e

A B

a-l 8.-2
0, a1 seu torn comprenent
b-l b-2 c-"1 c-2

Al moment aue han comp:pes A i a-I deixen a1interessar-se per a-2.Possi

blement,en""passar a B ja nomes faran atenci6,endemes, a b-l (deixant b-2)

i en passar a ° ja no faran cas de cap dels dos petits blocs c-l i c-2,
o tal vegada no es fixaran en ° pero si en c-l i/O en c-2.



Aixb desordena i descompon e1 sistema d'assimilaci6 i de refer�ncies

i, unit a la dificultat de lectura-comprensi6, desanima i abalteix la

necessaria energia'co1.lectiva del grup.

Als nivells d'EGB segona etapa, cursos superiors ( mm 7 i 8 ), els

alumnes corrt Inueri sense compr-endr-e ,f&- molts cops a1lo!4 ue 11egeixen,

-despres que els ha estat simplif'icat i o'r-denaf per l' expicaci6 •••

Causes -:
1- Lrrter-e s eacas pel tema. Gener-a.l.merrt , les qUestions no espe-

cificament cientifiques i experimentals,els deixen ben freds.

La recerca en fitxes i volu� de consulta els atreu un xic
r

mesf pero,un cop trobat allb q_ue buscaven, no ho inuegren

al conjunt de coneixements ni ho connecten amb les coses

apreses anteriorment pertanye�t-s al mateix tema.

2..:. Fal t a de corrrprensi6 i assimilaci6 del II c on jurrt " del curs.

_La lluita per l'individu, per la propia persoaalitat, �

tipica d'aquestes edats, el s fa,en tot cas, dialogar amb

e1 pr of'e asor-at; des d "un p.Latiafoz-ma personal,no c oLc Lect Lva ,

Aixi, doncs, e1 conjunt de la classe es desinteressa de la

conversa -aclarirrBnts, desplegament de la noci6 -que, en un
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moment donat j e L professor -tie, dins la classe, i en veu alta, amb un

company 0 companya , Per tant , esdeve obLt.ga.t de repetir una i altra

vegada un aclariillen�.

3- No han a.pr-e s de :r;r endre notes concises. Ccnve un adestramenli en

aq_uest apartat. 0 copien 0 prenen al dictat, pera no saben des

triar la �np'ressi6)en frase cur�a/drun contingut mes llarg.

4- La manca a.'atenci6 general es agreujada pel fet de la composici6

nombrosa druna classe, q�e, necessariament,transforma el contacte

mes immediat � del professor en una conferenoia 0 una disertaoi6

o explioaci6 llunyana. La qual cosa mai no hauria d'esser. Afegim

que en una classe de 40 alumnes el silenci es torbat ,en el millor

dels casos/per sorolls de papers, soles de sabata, boligrafs,peus

de. cadira, tapes de llibreta,moviments LnoonacLerrt s ••• tots eLs

quaIs eleven la "nasa" ambienGal i creen uns decibels ennosadors

amb perjudici, generalment, dels si tuats al f'on.a de la classe;

aquests; endemes, tenen la,dificulcat de no veure be la pissarra
,

i drassabentar-se amb uns segons de retard de les instruccions 0

del oanvi de temari parcial.



_-_

Aquestes darreres consideracions ,pero, s6n mes secundaries. L'im
Ie,

pcr tant , en to t cas, BS aconseguir La maxima unanLnrltat de perparaci6

previa en un grup 0 classe. Prevenci6 i no remei.

Els retardats, els Iiminars i els inadaptats. -

A) Retardats. Aqui, el concepte s'aplica als qui no tenen el nivell

de coneixements previs que els asseguri de poder seguir la classe

en tota la comesa de variades assignatures.

Als coneixements hi 'afegim els mecanismes d� aprep.entatge,i au-
/

tocorrecci6, absolutament necessaris • El retardat no encaixa

dins la clasde, i esdeve a) un indiferent resignat al paper

de segon b) un element pertorbador quan vo� afermar la seVa per

sonalitat per camins altres que l'estudi.

B) Liminars. AquI el concepte s' aplica als que tenen intel.ligencia'

molt baixa, quasi incapagos d'aprendre,i que arrosseguen aquesta

mancanga des de cursos anteriors. No es tracta que no pugui:u a -

prendre les coses d'aquest curs, sin6 que no Eoden aprendre a

nivell normal i haurien d'haver anat en d'altres escoles,especials ••



C) Inadaptats.- Aqui el coricepte s'aplic� als caracterolbgics, als

r-e saerrt at e , als que 'tenen problemes familiars 0 personals de carac!.

ter intim que els fan a) reclosos b) excessivaruent extravert its ,

c) ennosadors en to-� cas. Aquestes personalitats no poden m.ID.Bll1!ra.. estar

interessades ni
la- per la classe.No entenen el grup,nomes ells.

2a- per .Le s mater-Le s ,

3a- per la conducta exterior.

S6n persones per a les quaIs nomes existeix, mal dibuixaG eneara,

un m6n, el m6n propi. Se senten refusats per -Gothom, s6n timids·i

alhora agressius., i es desencaixen constantment. La causa es 'sovint

'desfasamen ts d ' harmonia familiar" act 1 sud condescendents dels pares

i familiars, i tractament no diferencia�eae�a5�1.leg�
Tenim refiardats, li'minars i Lnadaptat s , Es urgent de recollir

a�uests casss en grups de temps parcial i re-cducar-los en la

.Jlesura que sigui possible. Un qualsevol diaqu.ests tres tipus

pot malmBnar una classe i -donar,a l'exterior, una idea'molt falsa

de tots els esforgos i hdhuc de les excel.l�ncies de l'escola.
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.81 probLema del t eznps ,» 81 J.' els.t:J, s nor-ar-Ls progrE..mes s6n els ememi.c s de

liedu.caci6 personal,·u.nica. valida.

Cada professor te un horari carregat, les classes

s6n curulles, i e1 programa, encara que tOGS l'agi1itzem,ens escla-
I
I

vitza. Nomes una presencia de professors adjunts 0 comple

mentaris - amb autoritat i dotats- poalria pe r-me t r'e un desdoblame.nt·
,

I

parcial de classes pa r tal q ue ,.� grups, els alumnes poguessin fer

treball de r�cerca, discuss�6, descoberta,i feines en ,equip. Altrament,

farem una educaci6 EGB molt semblant a l'antic batxillerat: classe,

programa, b,orari ,no'lies, etc.

E1 temps va moLt lligat, tambe , als .jocs i esports.

Jugant ll:om aprsn a conviure. Practicant liesport,hom aprsn a fer equip

i a respectar-se i a entendre l'exacte sentit de l'emulaci6. Amb aquest

horari, els alumnes no poden desplegar, dins l'escoaa,tot el seu ca

racter, L, possiblement,ens amaguen caires de 1a seva ps r-aonal.Ltau ,

,


