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Anava pel núm. 27, al moment de tancar el número de l’ANUARI que teniu
a les mans i val a dir que el seu director manté el «to» crític, que en fa alguns
que manifesta. Efectivament, ja s’havia lamentat que «...les propostes actuals
sols copien models anteriors, canvien les paraules, se n’inventen d’altres, però
mai intentant entendre què és el què està passant i com millorar... (el món de
l’educació i de la intervenció psicopedagògica)». I ara qualifica de «caminar del
cranc», considerar només les capacitats personals dels «orientats», obviant la
influència –i la consideració de recurs- dels diferents entorns –familiar, escolar,
lúdic, relacional...– que envolten els nostres infants i joves.
Valentes afirmacions, les dues, que podrien aplicar-se a tants camps del
saber actual i de la pràctica subsegüent. Reconèixer-ho, però, ja és molt com a
primer pas indefugible per a actuar en conseqüència. Malgrat això –o pot ser,
precisament per això– el contingut dels successius números esdevenen tot un
seguit de propostes valentes i desacomplexades, per recuperar l’autoestima dels
professionals afectats i compartir complicitats en projectes atractius, com els
referenciats. Ara, al núm. 27 –tardor de 2009– hi podeu trobar –en les seccions
habituals– el record de l’afusellament de l’emblemàtic Ferrer i Guàrdia, el debat
envers l’assessorament a l’alumnat amb dificultats lingüístiques i tot un seguit
d’articles d’actualitat dedicats a analitzar els comportaments pertorbadors,
els adolescents problemàtics, l’optimització de recursos, la pràctica esportiva
en discapacitats, la dislèxia i la lectura, la tutoria... i unes tan impactants com
indefugibles reflexions sobre com cal abordar –i practicar– una pedagogia per
explicar la mort als infants. I l’habitual secció de llibres.
En fi, una publicació que cal conèixer i llegir amb habitud –des de qualsevol
indret dels països de parla catalana–, per estar al dia en els «àmbits» que abasta.
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