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L’escola on s’obliga a tenir
més d’un millor amic
Un centre danès combat el ‘bullying’ amb regles molt concretes

TJERK VAN DER MEULEN

■ Les multes de trànsit arribaran

per correu electrònic
A partir d’ara les multes de trànsit es publicaran al
BOE i podran arribar per correu electrònic a
l’infractor. El consell de ministres va aprovar ahir un
reial decret que modifica l’ordenació del BOE, amb
l’objectiu de posar en marxa, a partir de l’1 de juny del
2015, un nou sistema anomenat Tauler Edictal Únic.
Fins ara, l’administració corresponent enviava les
notificacions per via postal, amb un cost de 2,5 euros
cadascuna. Aquestes entregues han d’intentar-se en
dues ocasions en hores diferents. Si no
s’aconsegueix entregar la notificació a l’interessat,
l’administració ha de recórrer a una notificació
edictal, que es duu a terme mitjançant la publicació
d’un anunci. En principi, aquests anuncis es
publiquen en un dels 63 butlletins oficials (ja siguin
de l’Estat o autonòmics), de manera que per a l’usuari
és més complicat assabentar-se de la notificació.
Amb aquesta nova mesura, es pretenen agilitzar les
gestions als usuaris i, alhora, estalviar recursos.

Per evitar casos de bullying, l’escola privada danesa Bernadotteskolen també obliga l’alumnat d’entre 6 i
12 anys a convidar tota la classe si fa una festa d’aniversari. CÈLIA ATSET

GLÒRIA PIVETAL
BARCELONA

El bullying és un dels problemes que
més preocupa avui dia a pares i mestres. Que un nen quedi exclòs, marginat i hagi de patir la soledat que
implica no tenir amics és una cosa
que fa patir. Per combatre-ho, ja fa
anys que una escola danesa tira endavant un singular mètode per fomentar el respecte i la companyonia
que, entre d’altres, inclou normes
com ara no poder tenir només un
millor amic o haver de convidar tota la classe a les festes d’aniversari.
Es tracta del centre privat Bernadotteskolen, que un grup de pares
va fundar l’any 1949 a partir de les
mateixes idees de prevenció de conflictes i enteniment amb què va néixer l’ONU. Situat a Hellerup, un
municipi benestant dels afores de
Copenhaguen, l’escola té uns 590
alumnes i compta amb una secció
internacional en què les matèries
s’imparteixen en anglès. “Som una
escola molt liberal i quasi no tenim
regles. Però una de les poques que
tenim és que hem de mostrar consideració cap als altres”, explica Alastair Robertson, coordinador del departament internacional.
A la Bernadotteskolen, aprendre valors com l’amistat, la integració i el respecte és tan important
com aprendre matemàtiques, llengua i història. Amb aquest objectiu,
s’intenta que els més petits, d’entre 6 i 12 anys, respectin una sèrie
de normes socials molt concretes.

Una d’aquestes regles, per exemple, és intentar no tenir només un
millor amic. En els casos que això
no sigui així, “l’escola no hi intervé ni intenta separar els nens, però
sí que promou una cultura de comunitat que fa que els nens tendeixin a jugar amb tothom”. Per aconseguir-ho, els alumnes saben que si
celebren el seu aniversari han de
convidar tots els companys. Quan
una família hi ha posat inconvenients perquè el seu pis era massa petit i no hi podia organitzar una festa amb tants infants, els ofereixen
les instal·lacions del centre, segons
explica Robertson.
Pel que fa a convidar altres nens
a jugar a casa després de l’escola o el

Obligar a fer amics pot
ser contraproduent?
Alastair Robertson

ESCOLA BERNADOTTESKOLEN (DINAMARCA)

“A l’escola promovem una
cultura de comunitat que fa
que els nens tendeixin a jugar
amb tothom”

Xavier Gimeno

PROFESSOR DE PEDAGOGIA APLICADA (UAB)

“Si les relacions interpersonals
entre nens estan massa
regulades poden perdre
autenticitat i naturalitat”

cap de setmana, la norma és que
o bé els inviten a tots o bé a un
màxim de tres: “D’aquesta manera s’evita que un nen convidi
només sis dels seus nou companys i exclogui els tres restants”. Els infants tampoc poden
portar un regal d’aniversari per a
un altre nen a l’escola, i també
han d’evitar els jocs que impliquin excloure algú i, si hi juguen,
han de canviar les regles perquè
tothom que vulgui hi pugui jugar. Robertson assegura que
l’eficàcia d’aquesta política la demostra el clima de confiança i
respecte que es respira al seu
centre i que fa que als nens “els
encanti” anar a l’escola.
Però també hi ha qui creu que
intervenir massa en les relacions
entre els nens no és bo i fins i tot
pot ser contraproduent. Xavier
Gimeno, professor del departament de pedagogia aplicada de la
UAB, assenyala que “si les relacions interpersonals entre els
nens estan massa regulades, poden perdre autenticitat i naturalitat”. És més, “la normativització excessiva de la conducta pot
arribar a generar la reacció contrària”. A partir de la seva experiència, Gimeno considera que la
millor manera de fomentar la inclusió i el respecte no és tant a
través de normes i prohibicions,
sinó més aviat a través de l’exemple dels adults. “Els pares i els
mestres han d’avançar-se i ser
ells mateixos models de tolerància i amistat”, afirma.e
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