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Com a norma de bona educació, primer em presento: em dic Iñaki Lorente i part
de la meva feina la desenvolupo com a orientador escolar d’infantil i primària en
una escola concertada.
Entre els motius que m’han impulsat a portar a terme aquesta proposta educativa,
n’hi ha dos de destacats:
- El fet que jo mateix tinc diabetis.
- La constatació de l’angoixa dels meus companys tutors quan un alumne seu
també en pateix i es troben sense la formació ni els recursos necessaris per
afrontar la situació i poder ser-li útil.
Amb aquest tret-treball pretenc matar, almenys, dos pardals (tot i que m’agradaria
que en fossin milers):
- Vull oferir-te algunes pistes sobre què has de tenir en compte i què és superﬂu
en el món de la diabetis.
- Que els teus alumnes entenguin què li passa al seu company i amb això prevenir l’aparició de creences errònies, algunes de les quals, des de la meva experiència, provoquen situacions de discriminació.
Com pots veure, sóc molt ambiciós pel que fa a la meva proposta, i apunto lluny.
No obstant això, sóc conscient de les limitacions: sempre falta temps per al currículum transversal, a l’aula potser també hi ha infants amb altres patologies, etc.
Per això he procurat construir aquest recurs de manera que puguis treballar-lo «a
la carta» (depenent de la situació concreta de la teva aula, el nombre d’alumnes,
els objectius que vols assolir, el nivell cultural dels nens, etc.). En tot cas, t’ofereixo
algunes línies d’actuació que et poden ajudar a elaborar el teu programa en concret. Però has de tenir en compte que la meva proposta és modular.
Espero que bussejant entre aquest material trobis la informació que et doni seguretat sobre com actuar i que els companys (i tu mateix, per què no?) conegueu una
mica més sobre la vida del vostre alumne, les diﬁcultats que ha d’afrontar, etc.
Només em queda posar-me a la teva disposició per a qualsevol cosa que necessitis.
Una salutació cordial,

Iñaki Lorente
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