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F ent una mirada a la nostra història recent, és ben reconegut que 
la implantació de la LOGSE (1990) va representar una refl exió àmplia 
i en profunditat sobre el nostre sistema educatiu, amb els seus valors 
i mancances, i una concreció clara sobre el què i com ensenyar i el què 
i com avaluar. En aquest sentit, de totes les aportacions de la dècada 
dels vuitanta, va ser i és encara un punt de referència indiscutible a 
casa nostra, El disseny curricular per a l’ensenyament obligatori de C. Coll 
(1986), que recull els fonaments psicopedagògics que van orientar el 
canvi i les intencions que es materialitzaren fi nalment amb el redactat 
de la LOGSE.

La problemàtica 
psicopedagògica a Secundària: 
alguns elements de particular 
incidència actual

Pau López Vicente

Aquest article presenta una breu anàlisi de la situació actual de 
l’Educació Secundària, centrada en vuit punts: els continguts cur-
riculars, els mètodes d’ensenyament-aprenentatge, la motivació de 
l’alumnat, la motivació del professorat, l’avaluació, la tutoria de 
grup, la tutoria individual i les relacions escola-família. Com a pis-
tes de futur assenyala cinc aspectes: els espais de trobada escola-fa-
mília, concretar els valors i conviccions de pares i mestres, l’actuació 
dels equips interdisciplinaris, la valoració multidimensional del pro-
grés dels alumnes i el rellançament de la tutoria.

Paraules clau: educació secundària, canvis, motivació, tutoria, fa-
mília

Aloma23-24.indb   45Aloma23-24.indb   45 30/3/09   12:54:3730/3/09   12:54:37



La problemàtica psicopedagògica a Secundària: alguns elements de particular incidència actual 

 46

ALOMA

Tot i això, la refl exió iniciada en els vuitanta, amb alts i baixos en l’in-
terès manifestat pel professorat (i amb diferències molt signifi catives 
entre Primària i Secundària), amb mancances importants de planifi cació 
i d’inversions per part de l’administració, amb neguits i comparacions 
d’efi càcia en relació al sistema d’ensenyament anterior, amb tota classe 
de crítiques raonades, optimistes, pessimistes o nostàlgiques, aquesta 
refl exió iniciada –deia-– encara es troba en plena ebullició, sense horit-
zons clars a curt o a mitjà termini.

Hi podem afegir, després del 90, les propostes contundents dels quatre pilars 
de l’educació, de J. Delors (1996), i dels sabers necessaris per al futur, d’E. Morin 
(2000), per a citar dos referents transversals poc o gens qüestionats.

De fet, res no ha acabat encara. Segurament que els temps líquids ac-
tuals, com diu S. Bauman (2007), que no permeten que es consolidi 
una estructura abans que no n’apareguin d’altres immediatament, que 
no deixen espai per a aturar-se, per a cloure un capítol, poden ser una 
explicació o una metàfora prou clara per a descriure la situació present. 
Sembla que qualsevol proposta roman permanentment oberta i en pro-
cés de construcció provisional, en procés de redescripció continuada 
de les pàgines que tot just han estat escrites uns quants mesos abans, 
més semblant a un web amb multitud de pantalles que s’obren a més i 
més pantalles, que no pas a un llibre amb cobertes de cartró dur, amb 
numeració en una última pàgina que assenyala un fi nal. Els temps lí-
quids donen aquesta incòmoda incertesa permanent i ens mostren que 
la refl exió continua en plena vigència.
 
Amb tot això vull assenyalar que la història recent es caracteritza –des-
prés de la fractura que podia representar la implantació de la LOGSE, 
sobretot a l’ESO– per tot un seguit d’incerteses que han generat actu-
acions més o menys improvisades, a vegades moviments d’escacs ben 
calculats i també decisions sobre la marxa, a cops de normatives anuals 
poc previsibles (fi ns i tot contradictòries) que s’han convertit en el 
millor ham i esquer per a totes les crítiques més raonables i per a les 
menys raonables.

De fet, d’un any per altre, les coses s’han anat canviant i reformulant: 
«farem crèdits optatius; ara reduirem optativitat; cal redissenyar el crèdit de 
síntesi; ¿passen de curs amb totes les assignatures suspeses o posem un límit?; 
més hores d’anglès?; més matemàtiques?; i l’informe PISA?; i els nouvinguts?; 
farem itineraris a 4t?; ¿i si fem batxillerat de tres anys?»…
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La sensació d’estar anant a les palpentes ha impregnat l’opinió pública, 
la dels mateixos docents i la de les famílies en particular. Cada nou curs 
és una sorpresa.

Potser no queda prou clar que tot plegat ha estat i és, amb una indis-
cutible i reconeguda bona intenció, per a posar fre a problemes i noves 
situacions imprevistes que sorgeixen i a les quals cal donar resposta 
ràpida a través d’un procés de reajustament permanent del sistema: 
LOGSE 1990, LOCE 2002, LOE 2006, itineraris ESO 2007, nou BAT 2008, 
…. I la tutoria? I l’orientació? 

Amb això es posen de rellevància les paraules de J. A. Ortega Díaz-Am-
brona, exministre d’Educació i Ciència: «La preparación de leyes adolece en 
España de una insufi ciencia de estudios preparatorios que permitan establecer 
un diagnóstico fundado de los problemas sobre los que se pretende legislar 
[…] De ahí la frecuencia con que unas normas son sustituidas por otras sin 
alcanzar muchas veces ninguna de ellas acabado cumplimiento.» (Marchesi 
i Martín 2002, p. 5)

Però res no s’ha acabat encara. La refl exió continua, les crítiques conti-
nuen, la incertesa continua. Alguns consideren que no encertem en la 
manera d’avaluar tot el canvi (d’aquí vindrien uns resultats esbiaixats) 
i que cal esperar més temps; d’altres diuen que ens deixem de punye-
tes i que la realitat és que els adolescents d’ESO no saben ni «fer la o 
amb un canuto». Els apocalíptics sovint aporten refl exions d’inutilitat 
extrema, però hi ha altres mirades que apunten cap a horitzons més 
optimistes. 

La situació actual

La situació actual es caracteritza, d’una banda, pel desconcert i pessimis-
me d’un nombre important del professorat: «Abans sabíem què fer i com 
fer-ho, però avui tot és una disbauxa de normatives i contranormatives», «ja 
ens diran què hem de fer», «i la disciplina? Tal i com estan avui les famílies 
i la societat, fem el que podem… aguantem»)… 

D’altra banda, però, també hi trobem les actituds propositives, possi-
bilistes i de recerca de noves maneres de fer, de noves metodologies 
d’ensenyament i d’avaluació, de refl exió-acció compromesa. Són mirades 
que trepen per a treure el nas a l’altra banda del mur… i hi veuen més 
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enllà de les sòlides pedres de les velles fortifi cacions, abraçades per capes 
de líquens enganxats que se superposen any rere any.

Mirar a l’altra banda del mur… Tot plegat, ¿no es tracta d’una actitud 
ingènua i massa optimista?

Quan en una entrevista preguntaven a Pere Calders per què sempre 
era optimista, responia amb una cosa semblant a això: Per a resoldre un 
problema, que jo sàpiga, el pessimisme mai no ha obert solucions; les nega. 
En canvi, l’optimisme és un camí que pot aportar sortides, … les busca i a 
vegades les troba. 

L’actitud possibilista és clau. I la ingenuïtat, sovint, és el lubricant ne-
cessari que l’acompanya. Una mica d’ingenuïtat és molt convenient.

A la utopia ens hi apropem des de l’eutopia, des del lloc bo (Ribera, 1995), 
i un lloc bo és aquell espai que conrea el pensament possibilista, un 
clima humà de qualitat, l’estudi rigorós del camins entròpics que asse-
nyalen les propostes més diverses, la voluntat de créixer i la necessitat 
de desaprendre o deixar llast per a anar més lleugers d’equipatge. Tots 
aquests elements, entre altres, constitueixen el lloc bo. 
 
I tornant a la situació actual de la «problemàtica psicopedagògica» a 
Secundària,1 per a concretar-ho més clarament, vull assenyalar vuit punts 
que considero signifi catius:

1. Els continguts excessius dels plans d’estudi i la dificultat per a des-
triar aquells continguts essencials o prioritaris. Què han d’aprendre 
els nois i les noies de Secundària?

1 Marchesi i Martín (2002) en Evaluación de la educación secundaria (Institut 

IDEA) assenyalen sis conflictes principals en els centres de Secundària: 1. So-

cietat, família i educació (més exigència i menys compromís de les famílies); 

2. Educació comuna i qualitat de l’ensenyament (dificultat dels professors de 

Secundària d’ensenyar a tots els alumnes); 3. Direcció, participació, ordre i 

desordre (importància del lideratge de l’equip directiu, ferm i propositiu); 4. 

Què ensenyar i com fer-ho; 5. Avaluació, promoció i titulació; 6. L’opinió de 

la societat i de la comunitat educativa (influència directa en la valoració i en el 

bon desenvolupament dels centres de Secundària).
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La sensació que els alumnes «saben menys» que abans, a quins 
criteris respon? Queda clar que també saben altres coses que abans 
no sabien; però, quins són aquells continguts irrenunciables? Quins 
procediments mínims han de dominar? Quines actituds han de 
conrear i ser capaços d’adoptar? ¿Es tracta d’unes competències 
bàsiques? La dificultat de concretar i arribar a acords consensuats 
és la que manté la indefinició de prioritats i això aboca a la frus-
tració sense vies de sortida.

2. Els mètodes d’ensenyament-aprenentatge i la seva evolució ade-
quada a l’evolució de la societat 
A més de l’aprenentatge a través d’explicacions magistrals, que 
també tenen un valor indubtable, quin lloc ocupa a Secundària 
l’aprenentatge experiencial? I l’aprenentatge per descoberta? I la 
participació directa en els entorns socials? I l’aprofitament dels 
entorns virtuals que ofereixen les noves tecnologies en perma-
nent i ràpida evolució? I el treball individual? I el treball de grup, 
de discussió i debat, de diàleg, de planificació, de distribució de 
tasques, d’implicació i de realització? Quin lloc ocupen aquestes 
«maneres de fer» en el dia a dia de l’escola?

3. La motivació de l’alumnat i la funcionalitat dels aprenentatges 
Molt sovint i repetidament apareix la queixa de la dificultat 
de motivar l’alumnat i d’haver de competir, amb inferioritat 
de condicions, amb tota l’oferta mediàtica que encisa i atrau 
l’atenció d’infants i adolescents. Aquesta competició, –la de 
l’encís– la podem donar per perduda, però la funcionalitat dels 
aprenentatges encara és un territori poc treballat, encara hi ha 
molt a dir i a fer. La motivació implica molts aspectes que no 
estan a l’abast directe de l’escola (com el sentit que la família 
atribueix a l’aprenentatge dels fills, les propostes i valors que es 
propaguen a través de tota la xarxa publicitària, etc.), però per 
a començar per algun punt, la funcionalitat dels aprenentatges, 
la bona i satisfactòria organització i vivència de grup, com tam-
bé unes metodologies adequades i estimulants poden ser tres 
elements importants. En aquest camp, potser seria interessant 
de compartir experiències amb tot el món de la pedagogia del 
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lleure,2 que, malgrat la seva llarga història i consolidació en el 
nostre país, roman invisible als ulls de l’educació formal.

4. La motivació del professorat 
La situació ha desbordat els educadors. L’exigència de canvi per-
manent que cal per a poder seguir el ritme del canvi dels infants i 
adolescents, expressió accelerada del canvi social global, ha portat 
en moltes ocasions a sentiments d’incapacitat i depressions.3 La 
impotència per a fer front a les noves situacions i problemàtiques 
s’ha instal·lat. ¿Com fer realment efectiu el tema de la «formació 
continuada» i la valoració social de l’educació, font de motivació 
per al professorat? 

5. L’avaluació
Es tracta de poder avaluar actituds, coneixements declaratius, pro-
cedimentals i condicionals, capacitat de concentració, capacitat 
de treballar en grup i de planificar la feina, etc. La complexitat 
ofega, però la simplificació de l’avaluació no satisfà. Realment, 
l’avaluació continua essent un taló d’Aquil·les, un punt feble del 
sistema. L’avaluació de coneixements declaratius continua ocu-
pant un percentatge aclaparador en relació als altres aspectes. La 
dificultat per a avaluar procediments (per manca de disponibilitat 
d’eines i de temps) i encara més, per a avaluar actituds, ha relegat 
aquests aspectes a un segon terme i amb un pes exigu en el procés 
avaluatiu general. L’avaluació per competències és un intent que 
apunta en una direcció més àmplia de considerar tot el procés i 
tots els aspectes. L’experiència encara és molt curta per a poder 
valorar resultats.

6. La tutoria i orientació de grup 
La tutoria va ser una pedra de toc a l’inici dels vuitanta i es va con-
solidar amb la reforma. La dedicació de temps setmanal específic i 

2 Dins l’educació en el lleure, aquella que anomenem educació no formal, la 

vivència de grup i les metodologies motivadores hi tenen un paper molt im-

portant. Els materials pedagògics de l’escoltisme i de l’esplai són una font de 

propostes de gran interès.
3 Marchesi i Martín (2002, p. 344) parlen del desànim dels professors, incidint 

en el tema de valoració social. El 90 % dels enquestats considera que la socie-

tat valora molt poc la seva tasca.
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la tasca dels tutors en la programació de l’espai de tutoria de grup 
són uns indicadors molt clars de la importància que es dóna a aquest 
espai setmanal i a tot el que se’n deriva: jornades d’inici de curs, 
reunions de pares, entrevistes, sortides de convivències, etc. L’espai 
de tutoria de grup ajuda a generar compromís i criteris compartits 
entre l’alumnat, dóna una identitat, és un lloc bo per a gestionar 
conflictes, prendre consciència d’aspectes socials i morals que no 
surten en el currículum, permetre la interacció i l’organització del 
grup, etc. Quan la tutoria grupal setmanal ha estat canviada per una 
sessió més d’anglès, per una estona d’explicació de consignes per 
al treball del grup o, senzillament, s’ha deixat de banda perquè hi 
altres coses més urgents, han reaparegut problemes que no s’atenen, 
es perpetuen, s’enquisten i intoxiquen la vida del grup. 

7. La tutoria i l’orientació individual 
Conjuntament amb la tutoria de grup, és evident que la tutoria 
individual esdevé una oportunitat d’or per a dur a terme aquell 
acompanyament adequat a la situació específica de cada alumne, 
per a oferir pistes d’aproximació a les seves zones de desenvolupa-
ment potencial en relació a aspectes d’aprenentatge, però també, i 
sobretot, a aspectes socials i emocionals.

8. La relació escola-família 
Un cop més, es constata el dèficit d’aquesta necessària complicitat. 
El bon funcionament dels centres i el progrés dels alumnes hi estan 
directament relacionats (Marchesi i Martín, 2002). Tot i això, cal 
assenyalar el progrés real en aquest aspecte. És impensable trobar 
una escola que actualment no faci reunions de pares d’inici de 
curs i algunes altres al llarg de l’any. O que no faci entrevistes 
amb les famílies. Les reunions de pares s’han institucionalitzat i 
això ha generat un sentiment de compromís escola-família im-
portant. El fort dinamisme actual de moltes AMPA també és una 
dada remarcable.

Sense menystenir aquests avenços, la relació família-escola és insu-
ficient i continua essent puntual i molt focalitzada en alguns alum-
nes que presenten dificultats. Es tracta d’una posició clarament 
reactiva. En la majoria de centres no hi ha un seguiment periòdic 
establert per a tots els alumnes amb les seves famílies, com part de 
la funció tutorial. Un cop més topem amb la necessitat de temps i 
amb la dificultat d’emprendre accions realment proactives.
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La conseqüència directa i immediata d’un seguiment continuat és 
la davallada de la conflictivitat, l’atenció dels problemes i dificul-
tats tot just quan apareixen, la implicació i corresponsabilització 
dels mestres i les famílies en el progrés dels nois i noies, la satisfac-
ció de desenvolupar un projecte comú que durà a una percepció 
molt més positiva de tota la tasca educativa.

Pistes i propostes de futur

No crec que es tracti d’inventar allò que mai ningú no ha pensat encara. 
Es tracta, més aviat, de captar les pistes d’enlairament que alguns o molts 
ja estan utilitzant des de fa temps o que estan fent les primeres proves 
de nous vols que auguren èxits a mitjà i potser a curt termini.

Es tracta de comprendre alguns canvis bàsics (sobretot a nivell social i 
tecnològic) i les conseqüències que comporten per a l’educació. I im-
mediatament posar fi l a l’agulla amb optimisme, buscant tot el ventall 
de possibilitats, amb estratègies ben planifi cades i assumint riscos. 

Una primera pista: escola i família a l’una, pares i mares amb els mestres 
i les mestres. Philippe Meirieu (2007) remarca la necessària col·laboració 
de les famílies amb els mestres, la necessitat de crear espais de trobada i 
de refl exió sobre l’educació dels fi lls, espais d’acords i de pactes. 

Més enllà de reunions de presentació de curs, els espais de refl exió per-
meten entendre millor la situació dels fi lls: 

Què és això de la generació de la immediatesa de què parla Meireiu? 
Com són els nostres fi lls i alumnes digitals? (Prensky, 2001). Quin ús 
considerem adequat en relació a l’ordinador, al mòbil, a la Play, etc.? 
Què ens passa a nosaltres, pares i mestres analògics, quan esdevenim 
immigrants digitals? En què i com hem d’exigir el màxim? Què acordem 
prioritzar? Com ens comprometem tots plegats en aquesta tasca de 
l’educació dels fi lls?, etc. No es tracta de conferències ni d’entrevistes, 
sinó d’organitzar fòrums de família, fòrums de debat, espais de refl exió, 
construcció i implicació.

Una segona pista: quin rendiment volem? A què donem valor? En 
quina proporció? 

Aloma23-24.indb   52Aloma23-24.indb   52 30/3/09   12:54:3930/3/09   12:54:39



Pau López Vicente

 53

ALOMA

L’informe PISA constata que els nois de quinze anys de Corea del Sud 
i de Finlàndia obtenen els millors resultats en matemàtiques. Meirieu 
(2006, p. 109) es qüestiona el valor d’aquests «resultats» considerant 
que els sistemes educatius són molt diferents. N’hi ha prou de tenir en 
compte el rendiment? Quins valors hi ha al darrere d’una estructura 
escolar militaritzada i al darrere d’una altra que prima l’atenció personal, 
la socialització i la implicació de pares i mares? ¿Parlem de les nostres 
conviccions, dels nostres valors?

Una tercera pista: els equips interdisciplinaris
La promoció d’espais d’anàlisi, de refl exió, d’estudi interdisciplinari, que 
permeti atendre les diverses àrees implicades en el desenvolupament 
de la persona: la física o biològica, la cognitiva, l’emocional i la social.

Esquema d’anàlisi multidimensional (López Vicente, 2008)

Per posar un exemple d’actuació en aquest sentit, em referiré als equips 
PMS (Psico-mèdico-socials) de Bèlgica que donen suport a Primària i a 
Secundària, constituïts per tres professionals, que, juntament amb els 
educadors, duen a terme una intervenció interdisciplinària des dels anys 
seixanta. A nivell de fi nal de Secundària i a l’inici dels estudis universi-
taris, també val la pena considerar l’experiència interdisciplinària dels 
equips CIO (centre d’informació i orientació), SOU (servei d’orientació 
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universitària), SAE (servei d’ajuda a l’estudiant), els programes RELAIS, 
els equips d’orientació de Gant, entre altres. 4

Una quarta pista: la tutoria grupal i individual
L’espai de tutoria de grup com un lloc bo per a «créixer, madurar, des-
plegar el seu potencial, humanitzar-se» (Ribera, 1996, p. 6) 
L’espai de tutoria com a lloc privilegiat de comunicació, de diàleg, de 
contrast d’idees, de construcció de pensament i de criteris, d’avaluació 
del procés de creixement.
L’espai de tutoria per a atribuir valor a l’esforç, a la feina ben feta, a la 
col·laboració, al bon clima de grup.
L’espai de tutoria per a ajudar a trobar sentit a l’aprenentatge, a la des-
coberta, a la vivència de grup.
L’espai de tutoria individual per al seguiment sistemàtic, no ocasional, 
del procés de tots els alumnes, no solament dels que «van malament» 
o presenten problemàtiques. 
I, de què hem de fer el seguiment? L’esquema d’anàlisi multidimensional 
ens dóna algunes pistes molt concretes: parlem de desenvolupament 
físic (salut, higiene, nutrició, esport, hàbits, …); parlem de l’àrea cog-
nitiva (procés acadèmic en general, capacitat d’expressió, raonament, 
…); parlem de l’àrea emocional (autoimatge, autoestima, estat d’ànim, 
il·lusions, somnis, …); parlem de l’àrea social (relacions amb el grup, 
amistat, integració, …) I no cal dir totes les àrees d’intersecció. Repassant 
cada número de l’esquema d’anàlisi multidimensional, ens situarem en 
una àrea que ens pot donar pistes i motius per a l’acompanyament de 
cada persona concreta.
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RESUMEN

Este artículo presenta un breve análisis de la situación actual de la Edu-
cación Secundaria, centrándose en ocho puntos: los contenidos curri-
culares, los métodos de enseñanza-aprendizaje, la motivación de los 
alumnos, la motivación del profesorado, la evaluación, la tutoría de 
grupo, la tutoría individual y las relaciones familia-escuela. A modo 
de pistas de futuro, remarca cinco aspectos: los espacios de encuentro 
familia-escuela, la concreción de los valores y convicciones de padres y 
maestros, la actuación de los equipos interdisciplinarios, la valoración 
multidimensional del progreso de los alumnos y el relanzamiento de 
la tutoría.

ABSTRACT

This article presents a short analysis of the current situation in 
Secondary Education, focusing on eight points: Curricular content, 
teaching-learning methods, students’ motivation, teachers’ motivation, 
assessment, group tutorials, individual tutorial, and family-school 
relationships. As future lines, fi ve aspects are pointed at: school-family 
meeting points, specifying values and convictions of parents and 
teachers, performance of interdisciplinary teams, multidimensional 
assessment of students’ progress, and relaunching tutorials.
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