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«Parlo d’incloure a l’escola tot el
que hi ha a la vida. Això és una es-
cola de vida. Per a mi és apassio-
nant i per això ho vull divulgar amb
aquest llibre». Jordi Vilaseca Bru-
gueras (Manresa, 1967) és el di-
rector pedagògic de l’escola Joviat,
un centre educatiu de Manresa
amb gairebé 2.000 alumnes d’en-
senyament reglat, mil més en for-
mació continuada per a empreses
i aturats, i 2.000 més en formació
a distància. Acaba de publicar La
força d’una escola de vida. Un
projecte educatiu des de la mirada
sistèmica (Plataforma Editorial), un
llibre en el qual ha escrit les seves
reflexions sobre l’evolució del mo-
del pedagògic per fer-lo «més fle-
xible i adaptat a les necessitats
dels alumnes» i la seva posada en
pràctica, que «en el nostre cas és
complexa perquè comencem a
l’escola bressol i seguim fins a la
formació continuada». Ja és a la
venda, i avui (19 h), al saló Mont-
serrat de l’Escola  d’Hoteleria Jo-
viat, se’n farà la presentació, con-
duïda per Eva Bach,  escriptora i
mestra en educació emocional; i
Jordi Amenós, terapeuta, formador
i narrador.

Vilaseca va iniciar, fa tres anys,
la seva formació en pedagogia
sistèmica: va cursar un màster
per l’Institut Gestalt de Barcelona
i la Universitat CUDEC de Mèxic.
Després, altres persones de l’or-
ganització de l’escola Joviat han se-
guit també aquesta formació. En el
llibre, que va anar escrivint men-
tre seguia la formació, documen-
ta «les pràctiques pedagògiques
que es porten a terme a l’aula i
també fils d’inspiració dels prin-
cipis de la mirada sistèmica». 

«D’on els ve la força»
El director pedagògic de Joviat
explica que la mirada sistèmica
implica que «tot els nens i nenes,
i els mestres, sentin que són part
del sistema familiar i del sistema
social, que gairebé sempre co-
mença a l’escola. Intuir d’on els ve
la força, el sentiment de perti-
nença, els ajuda a confiar en l’es-

cola. Si els pares i mares els ajuden
a donar el millor d’ells mateixos,
l’escola acompanya». És un siste-
ma basat en els ordres de l’amor de
l’alemany Bert Hellinger: la perti-
nença, l’equilibri entre donar i re-
bre i el lloc que ocupem al món.

La mirada sistèmica considera
l’escola com un organisme viu,
amb set eixos d’energia: arrels,

benestar, voluntat, cooperació, ex-
pressió, saviesa i comunitat. I per
això el llibre s’estructura en set ca-
pítols, en els quals Vilaseca apun-
ta reflexions com: «és agosarat
pensar que tots els nens aprenen

de la mateixa manera, les mateixes
coses, el mateix any. En el futur, cal
pensar noves formes d’aprenen-
tatge, nous horaris, cursos...», o «no
parlo de fracàs escolar, sinó d’a-
lumnes no disponibles per a l’a-
prenentatge: a vegades porten
càrregues que no els pertoquen».

Entre els fils de pensament des-
envolupats, assenyala que «a casa
nostra és prohibit dir: «no te’n
sortiràs». Alguns dels millors cui-
ners del món han passat per la
nostra escola, i van fer un progra-
ma de garantia social. És una
oportunitat de tornar-se a inserir
al sistema educatiu, per adonar-se
en què s’és competent. Els alum-
nes i els adults tenim segones i ter-
ceres oportunitats. En un capítol
parlo del «tu pots». Ara ho escriu-
ria diferent: «su pots, si vols!». 
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El director de Joviat escriu les reflexions
sobre l’evolució del model pedagògic

Jordi Vilaseca presenta avui el llibre que explica com s’ha posat en pràctica l’educació sistèmica

55 ANYS L’Escola Joviat de Manresa la va fundar Josep Vilaseca Atset, el pare de Jordi Vilaseca Bruguera.
«Enguany celebrem 55 anys d’escola de vida, amb tot el que hi ha d’èxit i de fracàs», apunta l’actual director pedagògic.
Va iniciar la seva formació en la mirada sistèmica fa tres anys, i després l’han seguit altres persones de l’organització



Jordi Vilaseca ha cursat un màster en pedagogia sistèmica
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EL LLIBRE

LA FORÇA D’UNA
ESCOLA DE VIDA

AUTOR
Jordi Vilaseca
Brugueras

PLATAFORMA EDITORIAL. 185 PÀGINES. 17 EUROS

Jordi Vilaseca admet que la
pedagogia sistèmica no té

res a veure amb la reforma educati-
va que impulsa el govern espanyol:
«som als antípodes de la llei
Wert». Ara bé, «som una escola in-
clusiva i, per tant, també incloem el
sistema, però busquem alternati-
ves amb creativitat. Hi ha marge de
millora, perquè a l’escoles es po-
den fer moltes coses que no són a
les programacions». Recorda que
«hi ha una pila d’escoles al país
que fan propostes molt engresca-
dores que connecten amb el nou
esperit sistèmic i holístic. Els nens
estan en l’era digital, i no es poden
fer plantejaments del segle passat.
Què passa quan el nen arriba a l’es-
cola molt enfadat perquè els pares
s’han separat? Quina llei preveu
que acompanyem en el dol per la
mort d’un nen de 9 anys?».



«Som als antípodes
de la llei Wert»

Amb els beneficis es compraran
contes i llibres per a l’escola

Jordi Vilaseca assegura que
«no tinc cap objectiu econòmic

amb el llibre», i per això ha decidit
que els beneficis de les vendes es
destinaran a l’adquisició de contes i
llibres per a les biblioteques de l’esco-
la Joviat. «Sempre en calen, i tot ple-
gat anirà orientat a fer una escola
més rica amb relació a la cultura», diu.



A MÉS A MÉS

Assumpta Pérez

LA HISTÒRIA
AMAGADA RERE
LA HISTÒRIA

UNA GIORNATA PARTICOLARE
� LLOC:  Biblioteca de Catalunya
(Barcelona) � DIA:  fins al 3 de maig.
De: Ettore Scola. Direcció: Oriol

Broggi. Intèrprets: Pablo Derqui, Clara
Segura, Màrcia Cisteró. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.30 h; dissabte,
18 i 21 h; diumenge, 18 h.

l que aparentment sem-
bla una fugaç trobada
acaba sent l’inici d’una

amistat, d’un amor, d’una íntima
posada en escena de sinceritat, de
tendresa. Tot, en una  sola jorna-
da. Aquesta és la història d’Anto-
nietta i Gabriele, els protagonistes
d’Una giornata particolare, a par-
tir de la pel·lícula d'Ettore Scola,
sota la direcció d’Oriol Broggi i
amb Clara Segura i Pablo Derqui
acompanyats de Màrcia Cisteró
com la inescrutable portera.

Itàlia viu el seu setzè any de fei-
xisme i l’aliança amb Alemanya
porta a Roma el maig del 1938
Adolf Hitler, on l’espera una gran-
diloqüent jornada, amb tot el po-
ble italià al carrer llorejant  la seva
visita juntament amb el seu esti-
mat Duce. Però no tothom ha anat
a rebre el Führer ni ha assistit a la
desfilada; Antonietta té massa fei-
na, no és fàcil la vida amb sis fills
i un marit; Gabriele és antifeixis-
ta, ha patit directament les conse-
qüències del règim per la seva
condició sexual. Un feliç i fortuït in-
cident unirà per sempre més
aquestes dues fràgils però vigoro-
ses ànimes bessones. D’Una gior-
nata particolare transcendeix la
història petita. La d’aquests per-
sonatges. Antonietta vivint una
mal entesa resignació i Gabriele
creient en una injusta incapacitat
sentimental. Però quan es troben,
la complicitat, més enllà de l’a-
tracció física, els unirà malgrat la
distància dels seus destins.

I llegim tot això a través de Cla-
ra Segura i Pablo Derqui, sense
oblidar la inescrutable i fantàstica
Màrcia Cisteró, censora de la seva
història, ofegada dins el règim.
Emotivitat i sinceritat brollen en
unes interpretacions íntimes i pro-
peres (la virtut de la Biblioteca de
Catalunya) que arriben directa-
ment a cada espectador gràcies a
aquests dos intèrprets que emo-
cionen en majúscules i que fan co-
nèixer l’autèntica veritat que s'a-
maga rere cada història. La seva.
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«És agosarat pensar que tots
aprenen de la mateixa manera,
el mateix any. Cal repensar
formes, horaris, cursos..»

«No parlo de fracàs escolar,
sinó d’alumnes no disponibles
per aprendre: porten càrregues
que no els pertoquen»


