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E

ns proposa l’equip
eipea, poder explicar l’experiència
de la nostra institució, l’Escola Viver
Castell de Sant Foix,
en relació a les persones amb Trastorn
de l’Espectre Autista (TEA).
Ens plantegem aquesta oferta com
una oportunitat per a poder reflexionar
i mirar endarrere en el procés que ha
suposat per l’escola la incorporació, ara
farà onze anys i, per tant, relativament
recent, d’aquests joves a la nostra oferta
formativa.
UNA MICA D’HISTÒRIA
El Castell de Sant Foix va ser creat fa més
de quaranta anys per l’Ajuntament de
Barcelona i va suposar acollir la proposta
d’un grup de professionals sensibilitzats
i esforçats per millorar i ampliar el camp
de l’educació i la inserció sòcio-laboral
de persones amb necessitats educatives
especials a través de la teràpia d’horticultura. S’oferien i s’ofereixen estudis de
qualitat en jardineria i horticultura, amb
programes adaptats i un entorn immillorable. Al llarg de la seva formació, actualment un PFI 1 per a joves amb edats
entre els setze i els vint-i-un anys, els
nois/es tenen la possibilitat de participar
activament en fires i exposicions del sector, col·laborar en el manteniment de di1 Programa de Formació i Inserció.
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ferents espais urbans, entrar en contacte
amb empreses de jardineria com a estudiants en pràctiques i, en molts casos,
desprès de dos o tres anys de formació,
ubicar-se com a jardiners a les nostres
ciutats, tant de la comarca del Barcelonès
com del Vallès Oriental.
LA TERÀPIA HORTICULTURAL
Aquesta disciplina va cobrar importància
ja al segle XIX quan Thomas Kirkibride,
psiquiatre de Pennsilvània, parlava de les
seves virtuts: “La granja i l’hort ofereixen
mitjans admirables per a una ocupació
útil dels malalts mentals, remei per millorar i calmar els nervis, la intranquil·litat
i l’excitació, així com afavorir la gana...”.
En el segle XX es continua parlant, a
través de la fundació Menninger, d’aquesta activitat “que situa a la persona a prop

de la terra i a prop de la mare naturalesa,
de la bellesa i el misteri inescrutable del
creixement i del desenvolupament natural dels éssers vius”.
Aquest últim fragment fa referència a
un fet important: el jove deixa de ser objecte de cura i es converteix en cuidador.
Seria molt pretensiós per part nostra pensar que encara mantenim aquest
esperit terapèutic i educatiu únicament
a través de la jardineria i l’horticultura,
però sí que reconeixem els beneficis que
poden obtenir les persones amb TEA que
passen per la nostra formació. Aquestes
capacitacions les podem observar en diferents nivells:
- Intel·lectual: adquisició d’un nou
saber, nou vocabulari i noves tècniques
específiques de l’ofici.

Davant de la rigidesa i el sentir-se
falsament complerts per part dels joves
amb TEA, el fet d’interessar-se mica en
mica i adquirir nous coneixements amb
els quals poder transitar i posicionar-se
diferent, com a “experts”, els ajuda a
sortir del seu món petit i segur per començar a compartir habilitats amb la resta de companys.
És llavors quan veus que comencen
a deixar les guies metropolitanes, de
metro, de trens... i comencen a fer-te
preguntes sobre plantes, a agafar guies
d’horticultura, a fer comentaris com
“profe”, avui he treballat molt i he tret
un sis i sentir-se, en certa manera, empoderats. Aquest procés té a veure amb la
posició del grup i el torrent de ganes de
treballar, de competir, de millorar... de
créixer i tenir un paper al món. El grup,
com ja veurem, és heterogeni en quant
a les dificultats que presenten els seus
membres, però també és un grup dissenyat i pensat per poder contenir i exigir,
al mateix temps, esforç i adaptació a les
noves circumstàncies.
- Social i comunicatiu: formes de
relacionar-se amb el grup des de la cooperació, el treball en equip, la responsabilitat i l’adaptació als canvis, la flexibilització de les seves rutines, la substitució
progressiva de rituals invalidants per
d’altres més adaptatius.
El fet de compartir espais comuns
com l’aula, menjador, autocar, vestidors... ja és en si mateix un gran repte i un
objectiu dels primers mesos. Ens trobem
amb joves que no poden entrar al menjador pel soroll o per l’olor. Se’ls ajuda a
que, de forma progressiva, puguin anar
assumint la necessitat de fer-ho si volen
treballar de jardiners o de qualsevol altre ofici, ja que hauran de ser capaços
d’utilitzar diferents espais. És en aquest
moment on comences a acompanyar,
de forma gairebé individual, posant paraules a les pors, fomentant les ganes
de superació (desig-objectiu), ajudant
i sostenint (mitjançant tutories, espais
d’atenció individual amb els psicòlegs),
fins que, de forma gradual, comencen
a utilitzar altres estratègies per poder
suportar les pors. De mica en mica ja no
es neguen a utilitzar l’autocar, deixen de

Realitzant tasques de jardineria fora de l’escola: manteniment de parcs.

voler venir en taxi i es plantegen utilitzar els cascos de la radio i/o ocupar el
seient de davant de la porta de sortida
o es canvien al vestidor i et diuen: ara
ja sé que quan criden o s’insulten no em
volen matar.
- Personal-emocional: augment de
l’autoestima, control emocional i adaptació progressiva a noves demandes,
canvis continus i anticipats, projecció i
interès pel seu propi futur.

Els primers dies, les persones amb
TEA ho passen força malament. Arribar
a un nou centre implica fer el dol de la
institució anterior, amb totes les pèrdues
que suposa: amics únics, temes i interessos únics, control i ritme interioritzats, jo
només puc parlar amb nois que parlin en
català i els agradin els ocells, és que jo ja
m’esforço o però vosaltres sempre voleu
més (zona de desenvolupament proper).
A través del treball in situ amb la resta
de companys o dels tallers d’habilitats

Adquirint i compartint coneixements a l’espai d’aula.
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socials i de mentalització, tallers amb
membres que comparteixen dificultats
semblants, comencen a introduir altres
temes, poden observar la dificultat que
té l’altre en parlar sempre del mateix i
veus que fan un intent de portar altres
discursos i comencen a interessar-se per
poder quedar fora de l’escola o compartir
estones de pati amb més companys.
El contagi del grup, sobretot en cursos més avançats, on el tema central és
jo vull treballar, jo vull estudiar, jo seré,
jo faré... ajuda a impregnar-se d’aquesta
projecció i a posicionar-se fora del rol de
la discapacitat. És llavors quan el treball
d’autonomia vial, cura personal, etc. comença a tenir més significació.

jove que funciona amb “bateries solars”
i els dies ennuvolats no pot treballar o al
que no pot ajupir-se i llença les plantes
des d’una posició dreta. Treballar totes
aquestes resistències de forma gradual,
fer que el grup, per una banda, entengui i, per l’altra, pressioni pertanyen als
reptes de l’inici escolar i gairebé de tot el
primer curs. El fet d’arribar a compartir
espais, fires, exposicions, obres externes, pràctiques d’empresa amb d’altres
professionals, amb d’altres companys
primer crea una gran por, jo no vaig escollir això, jo volia ser cuiner, jo ho deixo, ja
no vinc més..., però una vegada superat
empodera i ajuda a dibuixar horitzons i
capacitats noves.

Projecte integral de primer curs: elaboració d’un jardí.

- Físic-laboral: desenvolupament de
les tècniques motores fines i gruixudes,
coordinació psicomotriu, orientació espacial i equilibri a través de la utilització
d’eines i maquinària en activitats a l’aire
lliure.
El treball d’auxiliar jardiner/a és relativament previsible i anticipable, els
horaris ben establerts ajuden a planificar la setmana, el primer contacte es fa
des de la motivació i la significació, és
a dir, que sigui útil i relativament atractiu. A partir d’aquí ens podem trobar al
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REPTES I ESTRATÈGIES
Com som capaços de poder mantenir,
en alguns casos, el desig i la possibilitat
de millorar la qualitat de vida d’aquests
joves? Joves que s’incorporen a grups
heterogenis, d’entre deu i dotze alumnes, amb companys amb diverses dificultats, trastorns mentals greus, trastorns de conducta, deficiència intel·lectual
lleu-moderada, TDAH, trastorns socials,
emocionals, en situació de desemparament… D’una banda, amb l’esmentada
situació privilegiada del nostre centre, a

la muntanya de Santa Maria de Martorelles, en un entorn motivador i dinàmic.
D’altra banda, amb la capacitat del
personal docent, educadors, psicopedagog, psicòleg clínic, treballadora social...
una capacitat que està en continua evolució i adaptació gràcies a les diferents
formacions i assessoraments realitzats
per tal de poder contenir i acompanyar
en els diferents reptes que ens plantegen
aquestes persones.
En concret, en la cerca del desig de
l’alumne, desig que moltes vegades a
l’inici no coincideix amb la nostra proposta jardinera. És llavors quan cal captar la
seva motivació a través de diferents tallers, que acompanyen en el temps a les
tasques jardineres, alguns de caràcter
prelaboral, com els tallers d’habilitats
socials-mentalització, autonomia personal o vial, prevenció en conductes de
risc, utilització de xarxes socials o d’altres més especialitzats com el taller de
maquinària, mercat-comercialització,
obra externa, cuina amb productes de
l’hort o qualsevol altra incipient motivació en forma d’activitat que possibiliti al
jove poder ser acompanyat per l’educador, el tutor, el psicopedagog, el professor tècnic o per qui sigui capaç de crear
un vincle segur i de compromís a partir
del qual començar a incrementar habilitats laborals i arribar a convergir en el
nostre objectiu d’inserció sòcio-laboral.
De vegades podran, a través de les
empreses col·laboradores, incorporar-se al mercat laboral, d’altres hauran
estat capaços de projectar-se en diferents interessos laborals o formatius,
altres hauran adquirit més seguretat i
capacitats a l’hora de relacionar-se amb
nous amics i companys, alguns augmentaran la seva autonomia vial o personal.
De vegades, fins i tot, arribem a
acompanyar a les famílies en el procés
d’ubicació en les noves necessitats i assumpció dels riscos dels nous reptes, tot
entenent el dol que suposa el canvi que
experimenten els joves que venen de
l’etapa educativa obligatòria i surten amb
noves demandes, nous coneixements,
noves fites i noves capacitats.
Famílies també preocupades pel
futur, pel que farà el seu fill si no aconsegueix la inserció a nivell laboral, per

Parada de venda de plantes al mercat de Mollet.

quina continuïtat acadèmica pot tenir
quan l’evolució no ha estat l’esperada,
amoïnats per quan voldrà sortir i tenir
amics, quan els nois demanen més autonomia econòmica, tot això espanta a
les famílies.
El treball des de tutoria i psicopedagogia és, aleshores, el d’ajudar a les famílies a elaborar les pors o les frustracions i
buscar nous recursos, nous espais, noves
formacions, nous serveis que puguin convertir-se en referents i guia una vegada

acabin l’etapa al Castell. La derivació és
important per poder tancar un cicle amb
els alumnes que arriben amb un discurs
semblant a m’he equivocat venint aquí,
estava molt millor a l’altra escola, fins
després de la festa de fi de curs i el comiat en el que, moltes vegades, veus que
el noi que havia començat amb nosaltres
espantat, incapaç de deixar la motxilla,
se’n va amb algunes eines i estratègies
més per poder fer front a la seva vida
quotidiana i amb frases com us podré

venir a visitar?, jo vull continuar... També és important per a les famílies, a qui
el que més horroritza és que es quedi
tancat a casa i perdi tot el que ha après
aquí, ajudar-les a situar les capacitats
reals del jove i els possibles recursos que
poden utilitzar.
Ens pregunten quina especificitat tenim amb les persones amb TEA i jo crec
que, a banda del que ja hem exposat anteriorment, l’acompanyament, l’adaptació als tempos, les anticipacions, els
tallers, els espais jardiners. El que fem
és ajudar-los a circular per aquest torrent de demandes, exigències i situacions noves sense que s’arribin a desbordar emocionalment. I, quan s’arriba
a aquest extrem, reculem, repensem
juntament amb el jove la demanda i intentem donar el suport adequat. Llavors
tornem a deixar-lo caminar, tot esperant
que en algun moment sigui capaç d’extrapolar i deambular una mica més segur,
amb una mica més de flexibilitat i comprensió dels altres.
El gran repte ha de ser continuar pensant diverses maneres de fer demandes
adequades i adaptades a les capacitats
de cada jove per tal d’ajudar-los a ampliar les possibilitats de relacionar-se, tenir cura de si mateixos i, en alguns casos,
integrar-se laboralment. Això passa per
ampliar la nostra pròpia capacitat d’adaptació, relativitzar el temps i entendre als
joves des de les seves necessitats. l
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