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ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA. UNA APOSTA DE
FUTUR
ÀMBITS neix ara fa un parell d’anys sopant dos joans a casa d’un d’ells. En aquell
moment era una aventura somiada, com ho eren les jornades de formació i ja en
portem tres a l’esquena. Passats uns mesos, passejant amb la Dolors pels jardins
de Via Augusta, en el recés de no ens demaneu quines sessions d’informació o
formació, varen trobar-nos parlant del que havíem parlat i somiant de nou. Calia
una gosadia, tant somiar i somiar i la roba per rentar! En poca estona, el que era
un recés es convertí en un “mini” consell de redacció, i com qui vol la revista
començà a prendre forma. Han passat dos anys, o potser més, la memòria guarda
els moments d’encontre, però no el temps transcorregut entre ells, i ara ÀMBITS
ja és substància i no sols una forma somiada.
Continuem essent dos Joans i una Dolors, i caldria ser-ne més, uns quants més si
més no. Amb poca fusta el foc crema de presa, i el que ara tenim entre les mans
demana d’una foguera continuada. Com fer-ho? Doncs engrescant-vos-hi! De quina
manera? D’entrada us plantejarem tres opcions: la primera, convé fer créixer el
consell de redacció, per això només cal posar-vos en contacte amb la Junta i tot
arreglat; la segona, convé assentar econòmicament la revista, per això si sou
associats, tot i que per ser-ho la rebreu gratuitament, hem previst la figura del
subscriptor collaborador, el qual collabora amb una aportació anual de 1.000 o
2.000 pessetes; la tercera, continua convenint assentar econòmicament la revista,
per això si no ets associat pots ser subscriptor i rebre “ÀMBITS” al teu domicili
particular o professional pagant una quota de 1.500 pessetes anuals. La primera es
soluciona amb una telefonada, les dos següents omplint el full de subscripció que
trobareu a la revista.
Què vol ser ÀMBITS? Un espai de reflexió i anàlisi de la tasca professional, un
escenari interdisciplinar de comunicació, diàleg i construcció conjunta. Els reptes de
futur per a l’assessorament educatiu són engrescadors. I ho són, perquè incidim en
àmbits dinàmics i canviants, perquè la pròpia professió aprèn i es nodreix d’aquests
canvis. L’assessorament educatiu està encara en procés de construcció, la seva
besant comunitària obre tot un seguit de perspectives àmplies de treball, la pròpia
valoració psicopedagògica de les necessitats educatives dels alumnes tot just fa dos
dies que ha abandonat una perspectiva centrada exclusivament en la casuística
individual, els aspectes d’intervenció institucional són encara un full en blanc amb
pocs traços..., o la pròpia definició del perfil professional dels assessors
psicopedagògics escolars (o assessors educatius, i en aquest cas el nom si fa la
cosa). ÀMBITS no vol ser solament un projecte més o menys ben resolt, sinó que
neix amb la voluntat de ser un procés compartit on el discurs teòric convisqui amb
la pràctica professional i on el debat creï cultura.
Inicialment ÀMBITS té prevista una periodicitat quatrimestral, amb un nombre de
pàgines que pot oscillar entre les 32 i les 36. A més de les seccions de notícies de
l’ACPEAP i d’ensenyament i cultura, hi trobareu una entrevista i diferents articles
vinculats a l’assessorament psicopedagògic, així com una secció de ressenyes de
llibres. També està previst anar publicant una “Guia lúdica i festiva de la Catalunya
profunda”, però, malgrat que la Montse i en Joan de l’EAP de l’Alt Empordà ja ens
havien enviat un recorregut pels vins de comarca, per raons d’espai no ens ha estat
possible incloure’l.
Un consell per abans d’acabar: no aneu a dormir sense haver-vos plantejat una de
les tres opcions a les que fèiem esment, dormir sense somiar és un no dormir!
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