El nostre centre IES Baltasar Porcel es troba, com molts ja saben, al
municipi d’Andratx. Es tracta d’un institut petit amb menys de 500 alumnes que
reclama, quasi de manera històrica, poder ofertar un mòdul de formació
professional. Per tant, a hores d’ara, a més dels estudis de Secundària i
Batxillerat, només s’imparteix un PQPI d’Electricitat i Telecomunicacions. Com
a tutor d’aquest programa i veí del municipi puc anticipar la necessitat d’una
capacitació professional que obri als joves noves portes de futur.
Ara ja fa tres anys que en vaig tenir l’oportunitat d’accedir a la plaça de
PQPI. No vaig dubtar gaire en acceptar el nou repte donat que el perfil de
l’adolescent que no entén i no s’adapta al sistema educatiu, sempre m’ha
seduït. D’altra banda, el record i l’experiència al camp socioeducatiu, com a
educador de carrer i el treball en centres de protecció de menors, varen fer que
m’acabes de decidir.
Bàsicament, puc dir que la meva feina és la d’escolta, reflexió i
acompanyament. Escoltar és observar com venen, què diuen, com es
manifesten i constatar què pretenen; en segon lloc, la reflexió no és altra cosa
que retornar-les-hi amb paciència el seu propi missatge però carregat
d’alternatives, esperances de futur i opcions obertes a partir d’ara; només
queda acompanyar-los, estar prop d’ells, fer de pont amb els seus progenitors i
donar-los eines que els facin madurar i prendre decisions davant les opcions de
vida.
I ja està. Senzill? No, no ho és. Perquè això, tota aquesta realitat es
desenvolupa dins un context que ells, en principi, han rebutjat o no els
interessa. Per tant, dins l’entorn educatiu hem de fer una feina pràctica, útil per
a ells i adaptada a les necessitats de cada persona i moment. I això, com dic,
no és fàcil.
He tingut la gran sort que l’equip directiu, des del primer dia, m’ha obert
les portes de bat a bat. Això vol dir que el programa estava a les meves mans,
que tenia llibertat d’acció i decisió en el plantejament didàctic del PQPI. Tots
entenem que és un any decisiu per ells; des de la confusió , l’abatiment i la
desgana han de decidir, amb menys de 17 anys, què ha de ser la seva vida.
Per tant, el model anterior, el currículum d’ESO, ja no serveix. Bé idò què fem a
classe?.
Dues coses.
La primera, mantenir propostes del currículum: matemàtiques (molt
bàsiques i que incideixin sobre el plantejament i resolució de problemes de vida
quotidiana), competències lingüístiques (ampliació de vocabulari i millora de
l’ortografia, exercicis de composició i poca gramàtica), competència social (ens
basam en el temari de les proves d’accés al grau mitjà d’FP perquè de tractar
amb aquesta matèria al manco els hi serveixi de manera pràctica) i orientació
laboral (dossier bàsic funcional i pragmàtic).
La segona, la recerca d’alternatives: un taller de lectura, un taller d’art,
un programa de visionat de pel·lícules (que varien segons les necessitats i/o
interessos dels alumnes) i les activitats complementàries.

El taller de lectura. Quatre llibres del mateix autor (R. Muchamore) i de la
mateixa saga (Misión 1: Entrenamiento básico; Misión 2: El traficante; Misión 3:
Màxima seguridad; Misión 4: Caída libre). Literatura juvenil, de lectura fàcil, on
el protagonista principal és un adolescent amb problemàtica social i familiar i
que viu una sèrie d’aventures on redirecciona la seva vida. Temes com
l’adolescència, la violència, el consum i tràfic de drogues, les relacions socials,
els primers enamoraments, enganxen l’atenció dels nostres alumnes i permet
que el comentari obre converses on es dispersen dubtes, ampliïn coneixements
i passem una bona estona gaudint de la lectura (plaer que molts no havien
descobert fins al moment).
El taller d’art. Pretén diferents objectius: esforçar-se davant una feina
que precisa una òptima precisió i presentació (aspecte molt útil en la seva
futura vida laboral); obtenir coneixements sobre l’ús de nous materials,
tècniques i estris; ampliar coneixements de cultura contemporània; treballar en
grup, compartint responsabilitats, tasques i materials; obtenir moments de
manifestacions d’emocions; i, sobretot, deixar un testimoni artístic en el centre:
la majoria dels nostres alumnes han causat problemes de conducta i/o
desordre en el centre, i ara és el moment de retornar una mostra d’agraïment
millorant l’ambient i els espais on convivim. A més veure això, que certs espais
del centre han estat decorats millorant el seu aspecte té una doble
recompensa: el reconeixement de la resta de la comunitat educativa i l’augment
de l’autoestima.
Les imatges, i no les lletres, capten millor la seva atenció i entenen així
el missatge. El visionat de pel·lícules amplia els seus coneixements i
aprenentatges, tant curriculars com transversals. Les projeccions són
seleccionades tenint en compte els interessos i les característiques o
necessitats del grup. Films que tracten la justícia social, l’art del carrer, les
relacions humanes, les drogues, la marginació, el tràfic il·legal,... ens han servit
per compartir idees, modificar plantejaments i tenir-ne de nous, aclarir dubtes,...
Finalment, les activitats complementàries. Encara que el nostre
programa funcioni com una mena d’illa (perquè no té continuïtat en altres
cursos ni ve precedit per altres nivells), fem tot el possible per a participar en
les activitats complementàries que ofereix el centre a fi de que els alumnes
segueixin vinculats al ritme de companys i amics seus. Per exemple, les
sortides, encara que realitzam d’específiques, també en fem amb diversos
grups del centre; o activitats internes com a concursos, tallers,...
Els resultats? Hi ha de tot: alumnes que continuen amb els mòduls
voluntaris (fora del institut); alguns accedeixen al grau mitjà d’alguna FP;
d’altres al camp laboral (els menys); i, també, l’abandonament (sense acabar el
curs, fins i tot). Però tots ells tenen un sentiment en comú: la satisfacció d’haver
passat un any de lluita (de rebel·lia continguda), de recerca, de fer grup, de
sentir-se bé, de riure molt i de madurar com a persones. D’això són conscients
el dia de la graduació, quan fan el darrer alè nerviós i s’acomiaden. Per tant, els
resultats: satisfactoris. Molt satisfactoris.
Us convido a veure el següent video
http://www.youtube.com/watch?v=soygq8VQRQA

