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PREPARANT EL VIATGE

AVÍS A NAVEGANTS
El llibre que teniu a les mans no és un manual per a mestres,
no dóna cap recepta màgica per utilitzar a les aules, ni trobareu
cap activitat concreta per aplicar a les escoles. El que teniu a
les mans és una reflexió personal entorn de l’educació, relat
del viatge viscut a través d’un mar de teories, pràctiques, idees
i intencions, dins del qual fa uns anys que m’estic submergint.
Més enllà de plasmar en paper aquells pensaments que s’han
anat acumulant de forma caòtica a la meva ment, allò que m’ha
portat a escriure’l és la voluntat d’establir un diàleg amb el
lector sobre algunes creences i oblits pedagògics que penso
cal posar sobre la taula. No sé si a partir de la lectura que aneu
a començar entraran en crisi o en contradicció algunes de les
idees sobre l’educació que teniu, si és així, estaria més que
satisfet! Tanmateix, encara que no sigui així, penso que cal
seguir generant debats dins i fora de les escoles, no només
sobre quin és el treball que hem de fer a les aules, sinó també,
i sobretot, sobre què entenem per educació i quina funció ha
de tenir aquesta, i per tant també els mestres, en els temps
que vivim. De no fer-ho, si no hi ha un canvi de consciència
docent que transformi l’actual paradigma educatiu, potser
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aprendrem a treballar de formes molt innovadores, efectives i
motivadores, però probablement seguirem repetint els patrons
marcats per una educació del segle passat caracteritzada per
l’adaptació de l’alumnat a les necessitats d’un sistema que el
té molt poc en compte.
«Siempre tienes la posibilidad de hacer pedazos la tarima de tu
clase. Pero si, anticipadamente, no has hecho pedazos tu «tarima interior», es decir, los prejuicios tenaces que te paralizan,
tu primera tentativa no habrá servido sino para complicar un
poco más tu tarea. (...) Es una cuestión indispensable, pues,
adquirir esta concepción nueva de tu papel de educador, de tus
actitudes, de tu trabajo y de tus objetivos. Esto podrá hacerse
lentamente, pero es esencial. Sin esto solamente adquirirás
unas técnicas de trabajo, pero sin trascendencia educativa»
(Moviment Freinet)
El relat que teniu a les mans es planteja com un viatge. El viatge
és la metàfora que millor il·lustra els processos d’aprenentatge,
els camins de creixement personal i col·lectiu, uns camins que
no només recorren els infants, també ho fem els adults, els
mestres, els pares i mares i la humanitat en el seu conjunt. Un
viatge que va començar quan fa més de dos milions d’anys el
primer homo habilis imaginava un món diferent, a la vegada
que actuava sobre el medi per posar en pràctica allò que era
capaç d’imaginar. Un viatge que encara dura a dia d’avui,
seguim viatjant com a individus per fer-nos i refer-nos dia a
dia, però també com a col·lectivitat per fer realitat els nostres
somnis compartits. Cal remarcar que el viatge que aquí es
planteja no tindrà una ruta definida, és un viatge obert, incert,
és potser només un mapa carregat de cruïlles -aquest serà el
nom que rebran els diferents capítols del llibre- des d’on poder
elegir camins que portin l’educació més enllà d’unes fronteres
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que fa massa temps que la limiten. Tot i això, al final del relat
sí trobareu un destí, però aquest, lluny de representar un punt
i final, serà un altre punt de partida, un lloc des d’on seguir
construint noves formes d’entendre i fer l’escola, un indret
carregat d’il·lusió, força i esperança.

GUIA DE VIATGE
Camí cap a una escola en i per a la transformació
Les societats contemporànies estan esdevenint cada vegada
més interconnectades, dependents, en definitiva més transfrontereres. Tot i això, dia a dia seguim veient com el racisme i la
xenofòbia augmenten, com les guerres imperialistes i el terrorisme es retroalimenten, com s’obren portes per a uns mentre
es creen murs per a altres, en definitiva, com noves fronteres
mentals i físiques s’erigeixen entre nosaltres. L’escola és un
indret on es posen en joc i entren en contradicció tant les fronteres interiors com les exteriors, representa un espai de transició
entre la infantesa i l’edat adulta, entre la vida privada i l’espai
públic, entre les diverses cultures familiars i d’aquestes amb
l’escolar, és per tant un espai de transformacions individuals i
col·lectives, és en definitiva un espai transfronterer. D’aquesta
manera, una escola que vetlli per la convivència i el respecte
ha de concebre l’educació com un procés a través del qual les
fronteres individuals i col·lectives s’entremesclen per acabar
diluint-se, permetent així que cadascú i tots junts puguem
créixer i evolucionar més enllà de qualsevol límit prefixat.
No obstant això, l’àmbit educatiu segueix confinat entre múltiples fronteres normativitzadores: la cultural, la identitària, la
patriarcal, la racionalista, la disciplinària, la burocràtica-institucional, l’acadèmica... Aquestes normativitats articulen i
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delimiten l’acció educativa i esdevenen així un fre per al desplegament del potencial transformador de l’educació, ja que el
seu objectiu és convertir l’escola en un espai previsible i fàcil de
gestionar. En contraposició a aquest model escolar hermètic al
llarg d’aquest llibre trobareu una escola en construcció, entesa
com aquella que creix i crea des de les interseccions, les cruïlles
on es troben els bagatges i significats dels seus membres, per
imaginar noves formes culturals i construir un futur encara per
inventar. Una escola que transita entre diverses aproximacions
i teories, sense dogmes de fe ni fronteres pedagògiques, partint
sempre de la investigació i experiència de tots els seus membres i
d’aquells valors essencials per a la convivència: respecte, democràcia, llibertat, diversitat, cooperació i equitat. Cada comunitat
educativa és diferent i, per tant, ha de desenvolupar una cultura
escolar pròpia que brolli del potencial del claustre, l’alumnat,
les famílies i l’entorn, en un procés de reflexió constant sobre
com i què ha de fer i ser l’escola.
L’escola en construcció naix de les petites-grans històries quotidianes, de l’espontaneïtat, de l’experiència directa, de la vida i les
emocions, de l’alegria de compartir i construir col·lectivament tot
allò que puguem imaginar. Una escola en constant redefinició, que
ha d’anar canviant amb el món, però també provocant que el món
canviï. És cap aquest destí, cap a aquesta escola, que vol caminar
aquest llibre, concebut com un viatge, un camí que ens portarà a
creuar les cruïlles que separen l’escola d’ahir i la de demà, i que
per fer-ho intentarà enderrocar fronteres, mentals i físiques, que
limiten el potencial transformador de l’educació. Entendre l’escola d’aquesta manera representa, de fet, imaginar-la com a subjecte
actiu, com a procés col·lectiu d’aprenentatge i creixement.
Estem acostumats a analitzar i reflexionar sobre l’educació a
partir de conceptes com objectius, continguts, activitats, pro12

gramacions, criteris, estratègies, avaluació, resultats, etc. Una
visió tècnica i racionalitzadora de l’espai escolar que equipara
l’educació a un procés de producció i que té com a finalitat
última adaptar els infants a un determinat model social, cultural i polític. Ara bé, l’escola pot ser també tot el contrari,
ja que si volem, podem convertir-la en l’indret on començar
a construir noves formes de cultura, identitat, democràcia i,
sobretot, noves formes de ser i estar en el món. És per això que
al llarg d’aquest viatge s’intentaran desgranar quins models de
persona, de ciutadà, de cultura i de societat es promouen des de
l’ortodòxia educativa, a la qual anomenaré educació tradicional, a la vegada que es presentaran diferents propostes vigents
actualment en moltes escoles «alternatives», i segur també en
moltes aules d’escoles convencionals, que fomenten models
de persona, ciutadà, cultura i societat força més properes a les
necessitats dels habitants del món contemporani.
No heu d’entendre el llibre que teniu a les mans com una crítica als mestres i al treball que fem cada dia a les escoles. Sóc
mestre i sé que hi ha molts docents que ens impliquem al cent
per cent a la nostra feina, treballem dur per intentar ajudar el
nostre alumnat i ens esforcem perquè aquest acabi amb èxit el
seu pas pel sistema educatiu. És precisament cap aquí on va
dirigida la crítica, cap al sistema educatiu, els seus objectius i,
sobretot, cap a un model de societat que concep l’escola com
un espai d’adoctrinament1 i classificació social més que com
un indret de creixement i empoderament individual i col·lectiu. Una crítica cap a la concepció estatal i governamental de
les institucions educatives com a instruments de control sobre
la ciutadania i no, remarco, cap al treball dels mestres. Uns
mestres que malgrat tot hem sabut moltes vegades revertir els
1. Segons el DIEC: adoctinar: 1. Instruir (algú) en alguna cosa. 2. Fer entrar (algú)
en certes doctrines, en certes opinions.
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principis fundacionals dels sistemes educatius, aconseguint
fer petites revolucions que han permès transformar i millorar
moltes escoles. No podem oblidar que l’aparició de l’educació
reglada va anar acompanyada d’un discurs oficial i oficiós que
l’identificava com el camí per a la superació de la ignorància
i, com no podia ser d’altra manera, les classes populars la van
adoptar com una via legítima per aconseguir millorar les seves
condicions de vida. No obstant això, més enllà d’aquesta visió
idealitzada del que representava el model escolar que s’estava
construint, els primers sistemes educatius moderns aparegueren a Europa durant el segle XIX impulsats per les elits d’uns
estats-nació que volien transmetre a la població uns determinats
valors polítics i nacionals i, al mateix temps, formar una classe
treballadora adaptada a la lògica i la disciplina que necessitava
l’emergent revolució industrial. Aquest origen i intencionalitat
va conformar una determinada estructura escolar i unes formes específiques d’entendre l’educació que en major o menor
mesura han perdurat fins els nostres dies. Com podem veure,
hi ha inèrcies que vénen de lluny i, per aquesta raó, cal que els
mestres seguim treballant per convertir les institucions educatives en el contrari d’allò per al que van estar dissenyades.
Hi ha moltes i molts mestres que ja ho fan, cada vegada més...
Cal remarcar, però, que malgrat tots aquests mestres que hem
intentat i intentem canviar l’educació des de dins, les inèrcies
són fortes i l’estructura escolar i el paradigma educatiu sobre
el qual aquesta se sustenta no canvia o canvia molt a poc a
poc. Els mestres ens esforcem diàriament perquè el nostre
alumnat doni el millor de si, invertim grans esforços i temps
en tot tipus de tasques que pensem que poden ajudar-los, però
massa vegades no estem satisfets amb el que veiem a les aules
a pesar de tota l’energia invertida. La història de la institució
escolar i la pedagogia ha naturalitzat un conjunt de pràctiques
que estan fonamentades sobre suposicions i creences parcials,
14

i moltes vegades deliberadament esbiaixades, del que és el
desenvolupament, l’aprenentatge i els drets ciutadans o, en el
pitjor dels casos, sobre polítiques explícites de control social,
econòmic i cultural. Com podeu veure, no ens serà gens fàcil
trencar aquestes inèrcies que ens arrosseguen a repetir com a
mestres allò que vam sofrir com a alumnes.

UN VIATGE AMB UN DESTÍ
L’educació és un procés holístic i, per tant, per entendre-la
ens cal una mirada globalitzadora que la mostri en la seva
complexitat, com a procés psicològic, però també com a
procés identitari, cultural i, sense cap tipus de dubte, polític.
D’aquesta manera, tan important serà conèixer els microprocessos mentals que tenen lloc dins la ment dels aprenents com
entendre els macroprocessos socials que condicionen el que
passa a l’espai escolar.
Durant el viatge que us proposo a través de les següents pàgines
es definiran algunes de les teories de la personalitat, la identitat,
la cultura i el poder sobre les quals es construeix el paradigma
educatiu tradicional2 amb la intenció de fer visibles els fonaments
d’un model educatiu que s’ha quedat obsolet. Paral·lelament, es
presentaran alternatives possibles que s’estan portant a terme en
moltes escoles d’arreu i que són la plasmació d’aquest canvi tan
necessari a l’hora d’entendre l’educació. Un canvi de paradigma que aporta nous, i moltes vegades no tant nous, marcs per
repensar i refer la tasca dels mestres. Com anireu veient, el camí
ens portarà cap a indrets recurrents: la capacitat d’autodefinició i
2. Conjunt de teories científiques i de creences pedagògiques sobre les quals s’ha
anat construint el model educatiu predominant a les societats occidentals i, per extensió, probablement també arreu del planeta.
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d’empoderament dels infants, la presa de decisions en els espais
escolars, la diversitat a l’aula i a l’interior de cada persona, l’èxit
i el fracàs escolar, la relació i coherència entre escola i entorn, la
visió reproductiva de l’escola enfront de la visió transformadora,
o les resistències a l’ordre escolar hegemònic, entre altres. Uns
temes que es repetiran i aniran constantment basculant entre
l’individu i el grup, ja que el desenvolupament integral dels
éssers humans necessita equilibri entre allò individual i allò col·
lectiu3. Cada capítol ens proporcionarà una perspectiva d’anàlisi
diferent, una visió distinta de cadascun d’aquests temes, però a
la vegada coherent amb la resta, de tal manera que en sortir de
cadascuna de les cruïlles se’ns hauran obert uns camins propers
i complementaris per seguir avançant cap a l’educació del segle
XXI.
En definitiva, aquest llibre presenta alguns dels trajectes possibles per construir una escola que sigui un projecte de convivència, d’emancipació, de respecte i d’aprenentatge compartit entre
tots i totes. Un trajecte que, com hem dit, transcorre a través
de diverses fronteres per tal de deslliurar l’educació d’alguns
dels límits que la contenen i que en desaparèixer ens aboquen
a un espai intersticial, a unes cruïlles on poder trobar-nos amb
l’alteritat que habita tant dins com fora de nosaltres i, a partir
d’aquest encontre, transformar la realitat. Quatre cruïlles en les
quals destaca una idea sobre totes les altres, la capacitat d’elecció
individual i col·lectiva sobre el propi aprenentatge, però també
sobre la cultura, la identitat, el model democràtic o la pròpia
organització escolar. Quatre cruïlles que marquen la ruta cap a
un destí final obert, l’escola en construcció, allà on creix una
educació en i per a la transformació.
3. Trobar aquest equilibri serà una de les preocupacions principals de molts moviments pedagògics d’ahir i d’avui, però especialment, de l’escola Moderna de Freinet.
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PRIMERA CRUÏLLA

Més enllà de les fronteres
de la personalitat

1. Sobre quines teories psicològiques s’assenta el
paradigma educatiu tradicional?
Les ciències psicològiques i del desenvolupament sempre
han estat la principal àrea de recerca per comprendre com
aprèn l’animal humà i, a la vegada, intentar construir eines
epistemològiques i metodològiques per millorar el treball a
les escoles. Si bé això és cert, no ho és menys que existeix
una desconnexió entre la teoria i la pràctica educativa que ha
provocat que el treball a les escoles no hagi canviat gaire en
el darrer segle a pesar de les importants descobertes fetes en
relació a la comprensió de l’aprenentatge i el desenvolupament
humà. De fet, si poguéssem comparar, segurament podríem
observar molt poca relació entre les teories de l’aprenentatge que s’ensenyen a la carrera de magisteri i allò que s’està
fent dia a dia a la majoria d’escoles del país. Tot i això, no es
pot posar en dubte la influència, o com a mínim la capacitat
explicativa, que algunes de les teories de l’aprenentatge han
tingut sobre com s’organitza i es concep la vida escolar. Per fer
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explícites aquestes relacions, en aquesta primera cruïlla es farà
un recorregut per aquelles que han tingut més influència dins
el món de la pedagogia. Aquest recorregut servirà, al mateix
temps, per analitzar críticament el conductisme, la corrent on
va trobar fonamentació científica el que avui podem anomenar
«educació tradicional», aquella aproximació pedagògica que
s’ha perpetuat a les nostres escoles al llarg de la història i que
té com a principals característiques formals l’organització de
l’aula en base al treball individual, el raonament abstracte
com a principal activitat de l’alumnat, la transmissió vertical
de coneixements i una rígida disciplina externa. Una manera
d’entendre l’educació que, en major o menor grau, encara
podem trobar a molts centres escolars. El paradigma educatiu
tradicional ha dominat l’educació al llarg de la història, tant
dins com fora de l’escola, tot i que aquest domini mai s’ha
exercit sobre la totalitat del pensament pedagògic, sempre
hi ha hagut mestres, escoles i moviments que han sortit dels
límits establerts per aquest model d’escola. A més a més, en
l’actualitat hi deuen haver poques persones que entenguin al
cent per cent l’educació d’aquesta manera, no obstant això, el
llegat educatiu del qual venim ens porta a repetir moltes de les
idees i pràctiques que conformen aquesta visió de l’educació
i que, força vegades, apliquem a les aules de forma acrítica.
El conductisme és una teoria de l’aprenentatge desenvolupada
durant la primera meitat del segle XX que està centrada en
l’estudi del comportament dels éssers humans i com aquest està
influït per condicionaments externs. Segons les tesis conductistes per entendre com aprèn la ment humana no és important
conèixer els processos mentals interns de les persones, sinó les
manifestacions externes de la conducta en base als estímuls
rebuts, és a dir, la relació causa-efecte entre estímuls i comportament. Aquestes teories porten implícites unes determinades
18

concepcions dels processos d’ensenyament i aprenentatge,
així com una sèrie de creences sobre l’alumnat i el professorat
que han determinat l’educació durant bona part del segle XX i,
en molts casos, fins a l’actualitat. Unes idees que segurament
eren prèvies a les tesis conductistes, ja que el model tradicional
d’escola va desenvolupar-se prèviament al conductisme. És
probable que les pràctiques i l’organització escolar de l’època
fossin el punt de partida per a les recerques conductistes i,
a partir d’aquest paradigma concret, el conductisme acabés
fonamentant científicament la mirada cap a l’infant i el seu
aprenentatge implícita en les pràctiques escolars de l’època.
Però quina és la visió que és té de l’alumne des del conductisme i, per extensió, des de la pedagogia tradicional? L’alumne
és considerat una tabula rassa, un recipient buit que ha de ser
omplert amb informació. No importen els processos mentals
que l’infant realitzi perquè allò realment important és que
absorbeixi el que se li ensenya, és a dir, tots aquells estímuls
que li vénen de l’exterior. Si el món mental del xiquet no és
important, tampoc ho és la seva activitat, l’alumnat té un paper
passiu, és un mer receptor d’allò que li vol transmetre l’adult.
Les interaccions considerades font d’aprenentatge seran les que
es donin entre mestre-alumne o entre font d’informació-alumne, per tant, el silenci serà imprescindible per tal d’afavorir
l’atenció de l’alumnat i la correcta transmissió d’informació
entre emissor i receptor, això farà que la comunicació entre
iguals hagi de ser quasi eliminada de la vida de l’aula, o com a
mínim dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
I el paper del docent? El paper del mestre és el de proporcionar
els estímuls adequats per tal d’arribar a modificar les conductes
de l’alumnat en el sentit desitjat. Per tant, l’adult representarà
l’autoritat absoluta dins l’aula, serà ell qui establirà el marc
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normatiu de la classe, així com el disseny, implementació i
gestió de totes les activitats i dinàmiques que realitzaran els
aprenents. El model comunicatiu vertical impregnarà tots els
processos d’ensenyament i aprenentatge, el coneixement anirà
sempre de les fonts autoritzades (professorat, llibres, ordinadors...) cap a l’alumnat receptor.
Així, què és per al conductisme l’aprenentatge? L’aprenentatge és allò que produeix canvis en la conducta de l’alumnat,
per tant, ha de poder ser avaluat per un observador extern.
L’aprenentatge es donarà quan l’alumne serà capaç de fer una
cosa que abans no sabia, quan millorarà el seu comportament
a l’aula, o quan emetrà una resposta adequada a una pregunta
donada.
Com es pot veure el conductisme és una teoria molt reduccionista, busca la cientificitat eliminant del seu camp d’anàlisi
tot allò que no sigui observable i mesurable. Els primers conductistes volien convertir la psicologia en una ciència exacta
a través d’ignorar els processos mentals interns, les relacions
socials i afectives, així com les emocions. En el món de
l’educació es va prendre aquesta aparent objectivitat científica
com argument de pes per aplicar les seves assumpcions a les
escoles, però en realitat la ment humana és molt més complexa
i rica del que ens diu el conductisme.
Val a dir que actualment hi ha molt poques escoles que utilitzin a les aules pràctiques fonamentades únicament en les
tesis conductistes. De fet, si ens preguntessin quines són les
teories psicocognitives sobre les quals es fonamenta la nostra
pràctica a l’aula, molts docents segurament diríem sobre el
constructivisme. Teòricament, l’escola contemporània pren
com a referent les tesis constructivistes, gairebé ningú pensa,
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actualment, que la ment dels infants és un recipient a omplir; el constructivisme en aquest sentit sí s’ha fet un lloc
en l’imaginari pedagògic del professorat, però això no ha
suposat un canvi significatiu en les pràctiques escolars que
es porten a terme. Des del constructivisme, l’aprenentatge
és un procés intern dels individus que es dóna a partir de la
interacció amb el medi que els envolta i la reorganització
de les pròpies estructures mentals, per tant, els xiquets no
són subjectes passius en el camí del coneixement, sinó tot
el contrari. No obstant això, aquesta creença, àmpliament
compartida dins el món pedagògic i docent, no ha aconseguit
desplaçar del tot les pràctiques basades en el conductisme
encara presents a moltes escoles.
Allò important no són els noms de les corrents ni les teories,
sinó la manera com aquestes s’apliquen, tot i això, val a dir
que el constructivisme està a la base de moltes de les idees que
s’aniran desgranant al llarg de les següents pàgines, idees o
teories que aporten una comprensió més profunda i complexa
de la ment dels infants, i de com aquests aprenen i es desenvolupen. Ara bé, perquè aquestes teories transformin realment
l’educació no poden ser només enteses com uns artificis intel·lectuals que ens donen una major comprensió de la ment
humana, sinó que han de ser incorporades com a fonaments a
partir dels quals es puguin desenvolupar i consolidar maneres
de fer diferents a les nostres aules. En realitat, res del que
s’explica en aquest capítol és nou, ja fa més d’un segle que
coneixem grans pedagogs i mestres que qüestionen les teories
i pedagogies tradicionals i que proposen models molt més
adaptats a les múltiples necessitats dels infants. D’aquesta manera, durant les següents línies apareixeran barrejades idees,
descobertes i teories actuals amb d’altres que ja porten molts
anys a l’espatlla.
21

2. Què és la personalitat?
«¿Por qué será que, aunque toda Grecia se halle bajo el mismo cielo y todos
los griegos se eduquen de la misma forma, tengamos caracteres constituidos de forma tan diferente?»
Teofrastro, Los caracteres morales

La personalitat no és una entitat estable ni immutable, de fet,
l’anem construint i reconstruint al llarg de tota la nostra vida, tot
i que amb els anys els trets que la conformen es van fent cada
vegada més permanents. Segons Manuel Desviat (1997) les grans
estructures o dimensions de la personalitat, que són la base de la
personalitat, són estables i definitives sobretot a partir de l’adolescència, en canvi, els trets constitutius de la nostra forma de ser, del
nostre estil de vida, sí poden canviar al llarg de la trajectòria vital
degut a canvis evolutius relacionats amb l’edat, amb les nostres
activitats socials, o a causa de situacions traumàtiques. Quan som
menuts tot és més fluid, la nostra persona encara no està totalment
definida, i això fa que al llarg de la infantesa estiguem abocats
a experimentar canvis substancials en aspectes importants de la
nostra personalitat. L’escola jugarà un paper molt important en
la constitució i el desenvolupament de la personalitat dels més
petits, per tant, comprendre els processos psicocognitius, emocionals i psicomotrius pels quals passen els xiquets i xiquetes serà
fonamental per tal de definir una organització escolar que ajudi
l’alumnat a desplegar tot el seu potencial.
Per entendre la personalitat no podem, però, deixar de banda
un altre element, el temperament, ja que aquest en representa
una part substancial, sobretot durant els primers anys de vida.
El temperament és quelcom biològic, heretat, una mena de
disposició del nostre organisme a respondre d’una manera o un
altra davant situacions i estímuls determinats. El temperament
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serà, per tant, allò que determinarà la forma de reaccionar del
nadó només nàixer: si és calmat o nerviós, cridaner o silenciós,
etc. No obstant això, durant el procés de creixement la persona anirà interioritzant determinats estils de comportament,
costums i valors adquirits socialment. La suma d’allò heretat
i allò adquirit a través de la interacció social constituirà un
tot, serà el que anomenarem personalitat, que determinarà la
nostra manera de comportar-nos, però també la nostra manera
d’interpretar i sentir el món, el tipus de sentiments i sensacions
que experimentarem davant els estímuls que ens vénen de fora
i que acabaran condicionant les respostes que donem.
La personalitat anirà prenent forma mitjançant la interacció
amb el medi i la interpretació de les respostes obtingudes,
però sobretot, tal com ja va indicar Erikson, per la satisfacció
o insatisfacció de les necessitats autèntiques -vitals, socials,
emocionals, cognitives, etc.- de l’individu per part de l’entorn
i la manera en què s’interpreten aquests èxits o frustracions.
Si observem els vuit estadis de desenvolupament psicosocial
que va establir aquest autor, veiem que les persones anem consolidant determinats aspectes de la nostra personalitat en base
a si el medi social on vivim ha sigut capaç de satisfer, o no,
aquelles necessitats essencials que hem tingut en cadascuna de
les etapes del nostre desenvolupament. Un bebè, en els primers
mesos de vida, necessitarà alimentar-se, sentir-se protegit i
també estimat. Si aquestes necessitats són satisfetes, el nadó
anirà desenvolupant un sentiment de confiança i seguretat vers
el món i les persones; en canvi, si el nadó percep mancances
en la satisfacció d’aquestes necessitats, la desconfiança i la
inseguretat aniran creixent en el seu interior.
La comprensió d’aquest mecanisme de construcció de la personalitat és essencial per a la ciència educativa i la pedagogia.
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Si volem contribuir al creixement integral dels nostres xiquets
i xiquetes els hem d’oferir una educació enfocada cap als
individus i les seves necessitats i no cap a les necessitats de
l’organització escolar, la progressió dins el sistema educatiu
o les demandes del mercat laboral i la societat. Si pensem en
les necessitats dels individus veurem que per afavorir una personalitat activa, curiosa, reflexiva, crítica i cooperativa, caldrà
oferir uns espais educatius on poder actuar d’aquesta manera,
un entorn on l’individu tingui capacitat de decisió i d’acció, per
tal que vagi consolidant una actitud proactiva4 davant el món i,
a la vegada, pugui relacionar-se, aprendre i prendre decisions
de forma individual i col·lectiva. En canvi, si prioritzem les
necessitats de l’escola, les demandes del sistema educatiu
o del món laboral, ens trobarem amb uns espais que probablement generaran passivitat, desinterès, manca d’iniciativa,
actituds individualistes i competitivitat. Si el nostre objectiu
en començar el curs és que vint-i-cinc alumnes “aprenguin”
en menys de nou mesos els continguts que hi ha dins de 5
o 6 llibres inacabables, no tenim més remei que asseure’ls,
fer-los callar, transmetre’ls la informació de la forma més clara
i directa possible, i ells a casa que estudiïn per a després poder
abocar tot allò après en un examen. Si fan el que se’ls demana
és probable que progressin, superin les diferents etapes educatives amb èxit, acabin obtenint un títol universitari i amb
una mica de sort potser trobin feina i tot; si no ho fan, fracàs
escolar. Això és el que fem moltes vegades a l’escola, aquest
és l’itinerari d’aprenentatge per on solen transitar els infants
escolaritzats. Quines repercussions tindrà el pas per aquests
itineraris educatius a l’hora de bastir la personalitat? Si et
passes el dia assegut, callat, acceptant la “veritat” i la disciplina que et transmeten uns individus amb més poder que tu,
4. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana: Que s’avança als problemes i pren les
mesures per afrontar-los de manera positiva i provocar el canvi desitjable.
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assimilant i reproduint, és probable que aquestes conductes es
converteixin en patrons de comportament que acabin formant
part de la teva personalitat. En paraules de Freire, això és una
educació que domestica.

3. Quines són les característiques i necessitats dels
infants d’educació infantil?
Per respondre aquesta pregunta escoltarem el que diuen alguns
dels clàssics de la psicologia de l’aprenentatge, així com
les aportacions de les noves descobertes de la neurociència.
Erikson va establir vuit etapes de desenvolupament, cadascuna
marcada pel fet d’haver de satisfer unes necessitats específiques, satisfacció que serà determinant per construir una personalitat sana. Segons Erikson, dels 2 als 5 anys els xiquets tenen
la necessitat de començar a comprendre i exercir control sobre
l’entorn. Aquest coneixement del medi el busquen a través de
l’exploració i del joc imaginatiu. En aquest punt hi ha evidents
coincidències amb Piaget, qui també va identificar el joc com
l’activitat més important en aquestes edats5 i, també, com veure’m més endavant, amb Vigotski. Estudis recents basats en
els nous descobriments sobre el funcionament de la neurologia
cerebral corroboren aquestes tesis, en el llibre Neuroeducación,
Francisco Mora ens diu que el joc és el mecanisme creat per
la natura perquè els xiquets aprenguin eficientment habilitats i
capacitats que els fan més competents en el món. El joc és de
fet el procés a través del qual s’adquireixen durant els primers
anys de vida la majoria d’aprenentatges positius. El xiquet

5. Piaget anomena aquest període pre-operacional i el marca dels 2 als 7 anys.
Segons Piaget, en aquesta etapa, igual que en l’anterior, els xiquets construeixen
representacions simbòliques del món material a partir de la imitació i del joc.
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juga perquè sent plaer en fer-ho, sense saber que aquest és el
mecanisme dissenyat per la natura per incitar-lo a aprendre.
Progressivament, els xiquets van adquirint noves capacitats,
sobretot en relació al moviment, i tenen la necessitat d’exercitar-les per tal d’anar guanyant control sobre el propi cos i sobre
l’entorn, són personetes extremadament actives. El moviment
lliure i el joc seran activitats essencials per tal de propiciar
un desenvolupament òptim de l’infant, tant a nivell físic com
emocional i cognitiu. Erikson ens diu que als individus a qui
se’ls haurà donat la llibertat d’explorar i de seguir els seus
propis interessos al llarg d’aquesta etapa desenvoluparan una
forta motivació vers les activitats en les que s’impliquin, així
com una personalitat activa. En canvi, aquells que hauran vist
limitada la seva iniciativa, bé per un ambient inadequat o per
uns adults encaparrats en fer-los fer coses “més importants”,
sentiran que els seus impulsos més íntims entren en conflicte
amb les expectatives dels adults. Aquesta contradicció, entre
el que senten i el que s’espera d’ells, pot portar-los a identificar els propis impulsos amb situacions problemàtiques o
vergonyants, fet que podria acabar generant un sentiment de
frustració o culpa i una actitud passiva a l’hora d’interactuar
amb l’entorn. Rebecca Wild ens parla també sobre el moviment lliure infantil en el seu llibre Libertad y límites. Tal com
ella diu, un elevadíssim percentatge del que habitualment es
descriu com educació està relacionat amb la limitació de les
incessants necessitats de moure’s dels xiquets, però si fóssim
conscients de tot el que aporta el moviment a la ment infantil
probablement faríem les coses de forma diferent. Wild ens explica que el moviment no només serveix per exercitar la musculatura, tonificar el nostre organisme i reforçar els pulmons
i el cor. A més a més, resulta imprescindible en les primeres
etapes de la vida per establir les connexions neuronals que
26

portaran a la comprensió de gran quantitat de principis matemàtics i espacials, com poden ser l’establiment de regularitats,
les relacions lògiques, les seriacions, les longituds, les altures,
els angles, la trigonometria, els diferents tipus de forces, la
resistència, la velocitat, la perspectiva i un llarg etcètera. La
influència del moviment lliure sobre la ment no acaba aquí,
Pascale Didriche encara dóna un valor més global al component corporal: «el niño afianza las experiencias cotidianas
en su cuerpo prioritariamente, y sobre esta estructuración del
cuerpo se apoyarán sus estructuras psíquicas, imaginarias,
emocionales, cognitivas, etc., pues con la estructuración del
componente corporal, se estructuran los demás componentes»
(Aucouturier & Mendel, 2004). Com podem deduir de tot
allò explicat fins ara, el moviment durant l’etapa d’educació
infantil serà la base d’un desenvolupament corporal, cognitiu,
emocional i relacional harmònic, per tant, limitar el moviment
de forma sistemàtica representa una evident interferència en el
correcte desenvolupament dels infants. En aquesta etapa, allò
que els xiquets necessiten és comprendre el món on viuen i el
potencial d’acció del propi cos. Caldrà oferir, doncs, espais
que no només permetin l’exploració i el joc, sinó que a més
l’estimulin.
Com hem vist, moviment i joc són elements indissociables
per als infants d’aquesta edat. Bodrova (2013) ens explica que
Vigotski va remarcar també la necessitat de jugar del nen per
tal d’assolir el màxim desplegament de les seves capacitats
cognitives. Això no obstant, per a aquest autor no tots els tipus
de joc influeixen de la mateixa manera la ment infantil, de fet,
segons les seves teories només el joc simbòlic o representatiu
tindria la funció d’ajudar els infants a esdevenir adults competents. Aquest tipus de joc, ens diu Vigotski, ha de tenir tres
components per tal de potenciar al màxim el desenvolupament
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de l’infant: els participants han de crear una situació imaginària,
han de prendre i desenvolupar determinats rols, i han de seguir
unes regles fixades en base al tipus de rols que s’interpreten
durant en el joc. Elkonin, un deixeble de Vigotski, va ampliar
i concretar encara més la teoria vigotskiana del joc, dotant-li
un rol essencial en el desenvolupament de la capacitat d’autoregulació6 dels infants. Per a aquest autor tampoc totes les
formes de joc simbòlic serveixen per afavorir aquesta important capacitat cognitiva, només el «joc madur» actua realment
en aquest sentit. Quan Elkoni parla de «joc madur» es refereix
al tipus de joc simbòlic en què el xiquet reprodueix les formes
de relacionar-se, comportar-se o treballar dels adults, és a dir,
els jocs en els quals els infants s’endinsen en la representació
de la vida adulta. En aquest tipus de joc l’infant haurà d’involucrar-se completament en el rol pres a través de la imitació de
formes d’actuar, parlar i relacionar-se pròpies del paper que
representa. A més a més, generalment s’utilitzaran objectes
substitutoris que representin les eines i instruments utilitzats
pels adults; aquests objectes podran no assemblar-se gens a
aquells als que imiten, i és en el propi joc i la imaginació de
l’infant que rebran la forma i significació assignada. Segons
Elkoni, aquest tipus de joc afavorirà la capacitat d’autoregulació a través de diversos processos mentals que l’infant porta a
terme mentre juga:
1. Ha d’actuar de forma deliberada reproduint allò que creu
propi del rol que està representant.

6. L’autoregulació fa referència a la capacitat de les persones d’exercir control
sobre les pròpies respostes per tal d’assolir metes i viure d’acord a determinades
normes. Aquestes respostes inclouen pensaments, emocions, impulsos, accions i
altres comportaments. Podríem dir que l’autoregulació és la capacitat de regular
allò que sentim i fem, mantenir el control i treballar per tal d’aconseguir els nostres
objectius.
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2. Ha d’inhibir els comportaments que no formen part del
personatge interpretat.
3. Ha de seguir unes regles que constitueixen els límits del rol
agafat i de la situació en la qual es troba.
4. Ha de pensar amb antelació les accions futures del joc, és a
dir, ha de planificar el que farà.
Per posar un exemple concret, abans de jugar «al mercat»,
els xiquets hauran de decidir com es col·locaran els diferents
elements del joc, de quina forma s’intercanviaran el productes,
si s’utilitzaran o no monedes, qui serà el venedor, qui serà el
comprador. Com veiem, aquest tipus de planificació es converteix en un precursor del pensament reflexiu. A l’hora de jugar,
els xiquets hauran d’adaptar el seu comportament als rols
escollits i regles establertes, per tant, hauran d’actuar intencionalment tal com han decidit fer-ho i, al mateix temps, suprimir
els comportaments que no són propis del rol que interpretaran.
D’acord a diversos experiments portats a terme per Manuilenko, als tres anys encara no s’observen formes avançades de
joc madur, l’infant encara no utilitza en els seus jocs processos
d’autoregulació com els descrits, encara no en té la capacitat.
En canvi, als cinc anys el xiquet ja és capaç de regular el seu
comportament quan es troba representant un paper en els seus
jocs simbòlics, tot i que encara té dificultats per fer-ho voluntàriament en situacions de la vida real. Finalment, és als set
anys quan l’infant ha assolit un nivell suficient de maduresa
per aplicar a la vida quotidiana els processos d’autoregulació
que haurà anat «assajant» en els jocs representatius dels anys
anteriors. Per aquesta raó, durant l’etapa dels 3 als 7 anys serà
molt important afavorir el joc de representació entre l’alumnat
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per tal que desenvolupi plenament la seva capacitat d’autoregulació.
En l’actualitat, ha disminuït tant la quantitat com la qualitat del
«joc madur» en les activitats infantils. A les escoles hi predominen les tasques estructurades per tal d’afavorir determinats
aprenentatges acadèmics, a més, els infants realitzen moltes
activitats extraescolars amb el mateix grau d’estructuració
i control adult que les tasques escolars, això fa que quedin
poques hores per portar a terme activitats de «joc madur».
Per altra banda, els joguets a l’abast dels infants contemporanis afavoreixen poc la imaginació a l’hora de jugar i són les
característiques dels propis joguets, i no la fantasia, allò que
determina moltes vegades el desenvolupament del joc. Avui en
dia el més habitual és que en els jocs representatius s’utilitzen
objectes que són còpies dels reals i cada vegada els escenaris,
rols i personatges representats són més limitats i repetitius.
La imaginació i el joc madur estan perdent importància en el
dia a dia dels infants i més encara amb la quantitat d’hores
que molts passen davant la televisió o els videojocs. Això fa
que molts infants no arribin a desenvolupar de forma òptima
la capacitat d’autoregulació que hauria de quedar assolida al
voltant dels set anys, fet que pot comportar més endavant problemes relacionals, emocionals i acadèmics. Si volem que el
nostre alumnat sigui autònom a l’hora de realitzar les tasques i
també capaç d’adaptar la seva conducta a les normes de l’espai
escolar, serà essencial que durant l’etapa d’educació infantil
s’hagin après a autoregular de forma adequada. En una escola
tradicional potser no serà tan important que l’alumnat treballi
de forma autònoma, ja que tant els objectius com la manera
d’assolir-los vindran determinats pels docents. En canvi, en
un model pedagògic més obert, on es fomenti l’aprenentatge
autoguiat i el desenvolupament de projectes individuals i
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col·lectius, serà indispensable que l’alumnat tingui una gran
capacitat d’autoregulació per tal que siguin ells els que elegeixin, planifiquin i portin a terme les tasques necessàries per
arribar a aconseguir els objectius plantejats. A més, la capacitat
d’autoregulació també dóna a les persones una major habilitat
per adaptar la pròpia conducta a les normes socials, això no
significa acceptar sense objecció qualsevol regla, però sí tenir
el suficient autocontrol per inhibir actituds i conductes no adequades i conviure harmònicament en societat. En les escoles
actuals es detecten molts problemes conductuals a les aules i
a l’hora d’establir relacions entre iguals. Una de les raons és,
sense dubte, que l’espai i la disciplina escolar no estan adaptats
ni tenen en compte les necessitats de moviment, exploració i
relació dels xiquets i xiquetes. Molt probablement, una altra
de les raons és que la majoria dels nostres infants han estat
privats, durant els primers anys de vida, de suficients moments
i estímuls per desenvolupar de forma completa la pròpia capacitat de regulació emocional.
A banda de la necessitat de moure’s i jugar, hi haurà una altra
característica psicosocial que haurem de tenir en compte per
a l’etapa infantil. Piaget es va adonar que el pensament egocèntric característic dels infants d’entre dos i cinc anys fa que
aquests tinguin més predisposició a jugar i explorar l’entorn de
forma individual, potser els agradarà estar acompanyats i jugar
amb altres nens, però no els serà fàcil col·laborar els uns amb
els altres. En aquest període els infants estan immersos en el
descobriment del propi món mental i difícilment s’interessen
o modifiquen el seu pensament escoltant els altres, la pròpia
acció esdevé l’instrument d’aprenentatge per excel·lència.
Aquest egocentrisme, a l’etapa d’educació infantil, limita força
la capacitat dels infants de realitzar activitats en què hagin de
cooperar o aprendre a través del diàleg i l’intercanvi d’opini31

ons. El joc representatiu serà de fet el camí a través del qual
s’anirà desenvolupant també la capacitat d’escolta i diàleg tant
important per a l’aprenentatge futur. Durant les primeres edats,
cada infant estarà immers en els propis diàlegs interns i només
de tant en tant, i depenent del nivell maduratiu de cadascú,
establirà diàlegs reals amb els altres, seran els primers i necessaris passos per al desenvolupament de les capacitats mentals
i socials que permetran poc a poc aprendre d’una manera molt
més social.
Una vegada vistes les característiques psico-cognitives més
rellevants de l’etapa de 2 a 7 anys ens hauríem de preguntar
si realment a l’educació infantil organitzem el context escolar
per a satisfer les necessitats de desenvolupament de l’alumnat.
Lamentablement, en moltes escoles la majoria de pràctiques
escolars es dissenyen en base als aprenentatges que es considera que s’han de tenir assolits en acabar l’etapa, que són
fonamentalment l’assoliment de la lectura i l’escriptura, i
l’adquisició d’uns determinats hàbits de conducta necessaris
per a les etapes escolars posteriors. Hem vist que per aconseguir que els infants adquireixin els hàbits de treball i disciplina
propis de l’escola és necessari que al llarg dels primers set
anys de vida tinguin la possibilitat de desenvolupar, a través
del joc simbòlic, la capacitat d’autoregulació. Per a molta gent
aquesta idea serà vista amb recel però, com hem vist, hi ha
estudis científics que ho avalen, a banda de nombrosos models
pedagògics com el mètode Tools of the mind als Estats Units,
l’educació lliure/viva o les escoles Waldorf, que posen el joc
com a eix central de les activitats diàries dels nens a l’escola i
n’obtenen molt bons resultats.
En relació a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura durant
l’educació infantil, val a dir que enlloc del currículum diu que
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en acabar el cicle infantil tothom ha de saber llegir i escriure,
de fet, l’únic criteri d’avaluació present al currículum d’infantil respecte la lectoescriptura és el següent: «Mostrar interès
per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral
i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i
dibuixos». Com veiem el currículum parla de mostrar interès,
d’iniciació, de crear; en cap cas de saber, conèixer o utilitzar
correctament. En canvi, pareix haver-hi una espècie de llei
no escrita que estableix que tots els infants han de tenir unes
nocions avançades tant de lectura com d’escriptura en arribar
a primària. La veritat és que les editorials no ajuden gaire, ja
que dissenyen els llibres de primer amb una quantitat tal de
lectures i treball escrit que el xiquet o xiqueta que comença
aquest curs amb un nivell baix de lectoescriptura es troba amb
moltes dificultats per seguir el ritme de la classe, amb el que
tindrà molts punts per ser considerat un alumne deficitari.
Actualment, s’està parlant molt i molt bé del sistema educatiu finlandès, ja que té uns dels millors resultats del món a
l’informe PISA. Doncs a Finlàndia es fan moltes menys hores
de classe que aquí, estan molt menys temps asseguts a l’aula,
molt més jugant al pati i comencen a llegir i escriure a partir
dels 6 o 7 anys. Com pot ser que no ens n’haguem adonat
encara que no per començar abans i córrer més, s’arriba més
lluny? Cada cosa cal fer-la al seu temps, és possible ensenyar
a llegir o escriure a un alumne d’infantil, però caldrà invertir
moltes hores per part de l’alumne i de la seva mestra; això
comportarà que el xiquet no pugui estar fent aquelles activitats
que necessita per desenvolupar-se i madurar tant a nivell psicomotriu com cognitiu i emocional. Per altra banda, a l’edat
de sis o set anys serà més fàcil aprendre a llegir i escriure, ja
que el cervell estarà més preparat per a realitzar aquesta tasca.
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Cal un gran nivell d’abstracció per a descodificar un text o
per representar el pensament amb símbols escrits. Si es fa a
l’edat pertinent, l’alumne assolirà ràpidament el mateix nivell
de lectura i escriptura, o superior, que aquell que va començar
als tres anys. El fet de voler començar tan aviat amb la lectura i
l’escriptura fa que sigui necessària una gran inversió d’energia
en una tasca per la qual l’alumne no té una especial motivació
i, en molts casos, amb uns resultats poc visibles a curt termini; això fa que molts infants s’avorreixin a l’aula i es vagin
desmotivant vers les tasques escolars. A més, aquells que pel
seu nivell maduratiu tenen més dificultats, acaben frustrant-se
i això, en la majoria dels casos, afecta la seva autoestima, generant uns sentiments vers les dinàmiques escolars que poden
acabar consolidant-se i acompanyant l’alumne durant tota la
seva escolaritat.

4. Quines són les característiques i necessitats dels
infants d’educació primària?
Piaget va posar el nom d’Operacions Concretes a l’estadi
evolutiu que engloba l’educació primària, dels 7 fins als 12.
En aquesta etapa s’observa un creixent ús de la lògica, especialment quan els problemes o situacions a resoldre estan basats
en objectes o esdeveniments reals i no en conceptes abstractes
o tasques hipotètiques. L’infant encara no té la capacitat d’abstracció suficient per utilitzar el raonament lògic de forma àgil
sobre situacions o conceptes abstractes, en canvi, serà capaç
d’establir relacions lògiques de forma molt més eficaç si els
problemes plantejats provenen de la realitat tangible de l’infant
o si poden ser resolts de forma manipulativa. Per altra banda,
tal com ens diu Willingham en el seu llibre Per què als nens no
els agrada anar a l’escola?, la reflexió és imprescindible per
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tal de poder recordar, és a dir, per aprendre. D’aquesta manera,
podem dir que en aquesta etapa l’aprenentatge apareixerà més
fàcilment a través de l’acció sobre quelcom material i tangible,
la realitat quotidiana, i aconseguirà consolidar-se gràcies a la
reflexió prèvia, simultània i posterior a tota acció conscient de
l’individu sobre el medi.
Tot i l’àmplia acceptació dins del món pedagògic de les tesis
de Piaget, desenvolupades i corroborades per gran quantitat de
pedagogs posteriors a ell i també per les noves descobertes de
les neurociències, els aprenentatges es porten massa prompte a
uns nivells molt elevats d’abstracció i elaboració intel·lectual i
social, tant és així que la majoria de les nostres escoles a partir
de primer de primària entren de ple en el món del pensament
abstracte. Les matemàtiques són un exemple molt clar d’aquest
fet, tot i que molts dels fonaments del coneixement matemàtic
poden aprendre’s a través de materials concrets manipulables
i a pesar d’haver-hi estudis que demostren la major efectivitat
d’aquest enfocament en l’aprenentatge de les matemàtiques7,
a la majoria d’escoles aquestes s’aprenen des de l’inici d’una
forma abstracta i normalment desvinculada de la realitat dels
infants. Això fa que molts alumnes tinguin dificultats per comprendre els conceptes i relacions matemàtiques que treballen.
Davant aquestes dificultats s’ha portat l’aprenentatge de les
matemàtiques cap al camp de la repetició i memorització de
fórmules i mecàniques algorítmiques, fet que encara dificulta
més la comprensió de la lògica matemàtica que les regeix. Com
veiem ens trobem en una situació similar al que passa amb
7. Griffin, Case i Siegler, per exemple, van demostrar l’efectivitat de connectar
l’espai amb la numeració a través de rectes numèriques i materials concrets manipulables. Mitjançant un programa de sessions de 20 minuts amb aquests materials, alumnes que estaven endarrerits respecte als seus companys van aconseguir
posar-se al capdavant de la classe en els diversos aspectes treballats (Hinton &
Fischer, 2010).
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la lectura i l’escriptura, es valora positivament que l’alumnat
aprengui a fer les diferents operacions com més aviat millor,
no importa si s’ha d’invertir una immensitat d’hores per aconseguir-ho i si això acaba reduint el temps destinat a aprendre
altres coses probablement més rellevants en aquestes edats. Hi
ha la creença que si no s’aprenen ben aviat determinats coneixements matemàtics, el dèficit resultant serà irrecuperable;
no obstant això, com en el cas de la lectoescriptura arribarà el
dia en què el nivell maduratiu d’aquests infants els permetrà
aprendre’ls d’una forma molt més plaent i ràpida. Aquesta
manca d’adaptació dels aprenentatges escolars a la maduració dels infants fa que a l’escola es tendeixi a la transmissió
superficial de mecàniques, més que a la comprensió profunda
de relacions i conceptes. És una llàstima, ja que a les escoles es
perd un temps molt valuós en repetir i repetir per memoritzar
allò que al cap d’uns anys es podria aprendre fàcilment des de
la comprensió. Ajustar els aprenentatges al nivell maduratiu
de l’alumnat és, doncs, essencial, però cal recordar que el
nivell maduratiu no està únicament determinat pels anys del
xiquet; els factors genètics i ambientals faran que dos alumnes
de la mateixa edat puguin trobar-se en un moment maduratiu
diferent. Aquest fet ens hauria de portar a reflexionar sobre
la conveniència de què tot l’alumnat treballi a la vegada i de
la mateixa manera sobre un únic contingut. Realment, aquest
enfocament ofereix igualtat d’oportunitats per a tothom?
Tenint en compte això, podem definir dues aproximacions
força més adequades d’abordar els processos d’aprenentatge,
en aquest cas, de les matemàtiques. Per una banda, l’infant ha
de poder aprendre i exercitar el seu pensament matemàtic a
través de materials concrets i manipulables. Aquests ofereixen
la possibilitat que cada alumne realitzi un treball individual
adaptat al seu nivell maduratiu i, a la vegada, faciliten a la ment
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infantil l’adquisició del raonament lògic i la comprensió del
funcionament i els fonaments de les matemàtiques. Per altra
banda, l’aprenentatge de les matemàtiques no pot estar desvinculat de la vida i la realitat quotidiana dels infants, caldrà dotar
els sabers matemàtics de contextos reals per a l’alumnat. Les
matemàtiques han de servir per a solucionar problemes reals
dels infants o donar sentit a experiències viscudes, d’aquesta
manera les abstraccions matemàtiques es converteixen en concrecions materials, fet que en potencia i facilita la comprensió
per part dels infants. La tasca dels docents per tant, hauria de
ser la de trobar o crear situacions matemàtiques carregades
de sentit i properes al dia a dia dels alumnes. Exactament el
mateix que passa amb els aprenentatges lingüístics i amb tota
la resta. Totes les tasques de lectura, escriptura, expressió i
comprensió oral, podran fàcilment presentar-se emmarcades
dins de contextos reals carregats de significat per als xiquets:
escriptura de cartes, de diaris personals, explicació de vivències o experiments, lectures lúdiques, però també d’altres
necessàries per realitzar petits o grans projectes. D’aquesta
manera, utilitzant la llengua de forma contextualitzada i amb
sentit pràctic, l’aprenentatge no arribarà per la repetició i memorització sinó per la necessitat de millorar i realitzar la tasca
de la manera més eficient i reeixida possible.
Per altra banda, el mateix Piaget destaca que en aquesta etapa
es comença a superar l’egocentrisme característic del període
anterior, fet que permet una veritable cooperació en el treball
a partir del diàleg i l’intercanvi d’opinions. A primària és molt
important començar a passar progressivament del treball individual al treball cada vegada més social, cosa que no significa
oblidar completament el primer. Erikson també es va adonar
de la creixent necessitat d’interacció social dels xiquets a partir
dels sis o set anys. De fet, aquest va identificar aquesta interac37

ció com la base de la formació en el subjecte de l’autoconcepte
i l’autoestima, idees d’un mateix que s’aniran forjant a partir
del reconeixement que rebin les pròpies habilitats i fites assolides per part dels altres. Aquests altres no seran només el grup
d’iguals, el xiquet necessitarà també el reconeixement del seu
treball per part de la família i el professorat, entenent que reconeixement no és el mateix que alabança o elogi, reconèixer vol
dir fer veure a l’altre que valorem allò que fa i que respectem
la seva manera de fer-ho. Com veiem, per a Erikson aquest
estadi és essencial per al desenvolupament de l’autoconfiança,
el sentiment de competència s’afermarà en aquells xiquets
que veuran el seu treball reconegut socialment, en canvi, un
sentiment d’inferioritat i falta de capacitat anirà consolidant-se
en l’alumnat que senti que aquest no se li reconeix.
En cada societat i moment històric hi sol haver una manera
predominant de mirar la realitat, una perspectiva pròpia, uns
paradigmes de pensaments concrets a partir dels quals observar els fenòmens psicològics, socials, naturals, etc. Durant
el segle XX la influència dels descobriments de Darwin van
generar una concepció del desenvolupament entesa com la
confluència entre les idees de progrés i evolució. Aquesta
noció portava implícita una visió que menystenia les etapes
inicials del desenvolupament de la humanitat i també de
l’ésser humà, considerades fases primitives de camí cap a la
maduresa com a espècie o com a individu. En les ciències
humanes, l’observador i el seu marc conceptual són tan o més
importants que l’objecte observat a l’hora de determinar allò
que es veu i per tant s’explica, ja que la visió de l’observador
està condicionada pel paradigma de pensament de la societat
i època en què viu. Així, influenciats pel pensament del seu
temps, Erikson i Piaget van delimitar uns estadis pels quals
passa l’ésser humà des que neix fins que arriba a la maduresa.
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Cadascun es va fixar en aspectes diferents i això els va portar
a confegir teories distintes, Erikson més centrat en les necessitats psicocognitives i emocionals de l’individu, Piaget en la
forma en què la nostra ment absorbeix, processa i construeix
la informació sobre el món. Actualment la nostra societat ha
canviat molt d’ençà de la de Piaget i Erikson, vivim en un món
on les xarxes i l’intercanvi d’informació de forma horitzontal
s’han convertit en elements centrals a l’hora d’entendre com
construïm el coneixement i com ens relacionem amb els altres. Les anàlisis estructuralistes com les de Piaget o Erikson
s’han vist superades en l’actualitat per visions centrades en les
interaccions, l’intercanvi comunicatiu i la construcció social
de significats. Tot això ha comportat un canvi de perspectiva
també sobre la manera d’entendre com els xiquets aprenen i
com la ment es desenvolupa. És per això que avui en dia estan
prenent força renovada els plantejaments de Vigotski que van
col·locar el diàleg intersubjectiu, el llenguatge i la construcció
col·lectiva del coneixement al centre de l’anàlisi de la psique
i el desenvolupament humà. Tot i ser contemporani de Piaget
i Erikson, Vigotski va desenvolupar la seva teoria aplicant a
la comprensió de l’aprenentatge la perspectiva epistemològica
de la dialèctica marxista, això va fer que el seu marc analític,
el paradigma utilitzat, fos molt diferent al d’aquells, i així ho
van ser també les seves teories (Vila, 2001). De fet, podríem
dir que si el constructivisme piagetià entenia l’aprenentatge
com el resultat de la interacció persona-medi, en el socioconstructivisme de Vigotski l’aprenentatge passa a ser un producte
social generat mitjançant les interaccions entre persones.
Al llarg del segle XX, han aparegut altres teories psicosocials
amb una perspectiva d’anàlisi molt semblant a la de Vigotski.
L’interaccionisme simbòlic va ser una corrent de la psicologia
social desenvolupada pels investigadors de l’Escola de Chica39

go8. Aquests van començar a analitzar les relacions socials
dels habitants de Chicago a partir de les interaccions que
mantenien entre ells i dels significats que aquestes generaven
per a cadascun dels individus. Més tard, l’aprenentatge dialògic va portar aquesta perspectiva de ple al camp educatiu.
Aquest terme va ser utilitzat per primera vegada per Paulo
Freire, el qual el concebí com un model d’aprenentatge alliberador basat en la producció col·lectiva de nous significats a
través del diàleg entre l’alumnat, però també d’aquest amb la
resta de membres de la comunitat. Com veiem, totes aquestes
teories conceben el llenguatge i les interaccions socials com
les eines més importants a l’hora d’afavorir el desenvolupament cognitiu i construir el coneixement, perspectiva amb
plena vigència en l’actual societat de la informació. El coneixement, d’aquesta manera, es converteix en el resultat de
l’intercanvi de significats, del diàleg entre les persones. En
paraules de Vigotski, l’aprenentatge és primer intersubjectiu
per després convertir-se en intrasubjectiu, és a dir, primer el
coneixement apareix entre individus i després cadascú l’interioritza i el fa seu (Rosas i Sebastián, 2008). Aquest plantejament aplicat al context educatiu ens porta a posar un major
èmfasi en el treball col·laboratiu i la conversa com a eines per
construir col·lectivament els aprenentatges. No obstant això,
hem de tenir en compte que no només el llenguatge oral ens
serveix per dialogar i bescanviar informació, el llenguatge
escrit, però també el pictòric, el musical, el gestual-corporal,
l’audiovisual i, és clar, el matemàtic, representen també magnífiques vies d’intercanvi de significats a l’aula i llenguatges
en els quals cal alfabetitzar l’alumnat.

8. L’Escola de Chicago fa referència a un conjunt d’investigadors en el camp de la
sociologia i la psicologia social que van realitzar les seves recerques a la ciutat de
Chicago durant la primera meitat del segle XX.
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El fet que actualment estiguin en voga les teories dialògiques
o interaccionistes no significa que haguem de descartar-ne per
complet les altres. Fóra bo extreure el millor de cada perspectiva per tal de poder comprendre, de la manera més completa
possible, com funciona la ment humana i així poder entreveure
quin tipus d’educació vetllarà millor per les necessitats i el
desenvolupament dels nostres infants.
Per acabar, durant l’educació primària l’alumnat haurà de
consolidar la capacitat d’autoregulació que ha començat a
desenvolupar-se, si tot ha anat bé, durant l’etapa d’infantil. La
capacitat de regular el pensament i l’acció per tal d’aconseguir
els objectius marcats requereix diverses habilitats cognitives
com la planificació i la presa de decisions, el manteniment i
control de la informació present a la memòria, la inhibició dels
pensaments, sentiments i accions no adequats i la flexibilitat
per canviar d’una tasca a una altra. Un estudi de la Universitat
de Colorado9 demostra que els xiquets que realitzen activitats
menys estructurades desenvolupen més aquestes habilitats que
aquells que passen el dia realitzant activitats estructurades, entenent activitats estructurades com aquelles en les quals hi ha un
control i guiatge extern per part de l’adult i no estructurades com
aquelles en què l’infant pot escollir què fer i de quina manera
portar-ho a terme. Si tenim en compte que la immensa majoria
de les activitats que els nostres xiquets i xiquetes realitzen a
l’escola i durant les activitats extraescolars són altament estructurades, i que n’hi ha molts que gairebé no tenen temps de jugar
seguint la pròpia iniciativa en el poc temps lliure que els queda,
no ens serà gaire difícil entreveure per què les noves generacions
tenen tantes dificultats a l’hora de treballar de forma relaxada,
autònoma i fructífera sense la supervisió i control adult.
9. «Less-structured time in children’s daily lives predicts self-directed executive
functioning»
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5. Emocionar-se aprenent pot ser el camí cap a una
escola on ningú fracassi?
El fracàs escolar no té només conseqüències acadèmiques i
laborals, a més, també pot comportar importants repercussions psicològiques i emocionals per a aquell alumnat que no
tingui una autoestima forta. Respecte això, Marin E.P. Seligman, en el seu llibre Indefensió, va desenvolupar la teoria de
la indefensió apresa. L’ésser humà pot adoptar dues creences
en relació a l’origen de tot allò que li passa a la vida: creure
que és un mateix qui controla l’entorn, o l’oposada, que és
l’atzar o unes forces externes les que determinen el que li
passa. La indefensió apareix quan a partir de la segona creença s’arriba a la conclusió que un no pot fer res per canviar
el seu destí. Aquest sentiment provoca una falta d’iniciativa
a l’hora de lluitar per modificar els aspectes que no agraden
de la pròpia existència i pot acabar portant a la depressió. Per
fer front a aquest fenomen l’escola ha d’empoderar10 els infants, és a dir, ha de crear situacions on tothom pugui reeixir
en algun aspecte o tasca escolar i d’aquesta manera donar
a cadascú la possibilitat de desenvolupar el propi potencial.
Potser una bona forma perquè cada alumne trobi el seu camí
d’èxit personal a l’escola és permetre que cadascú segueixi
el propi procés de descoberta d’allò que més li interessi i se
senti capaç d’aprendre, un aprenentatge més centrat en els
interessos i habilitats de cadascú.
El fet que l’alumnat pugui aprendre i treballar a partir dels propis interessos generarà l’element essencial perquè tot procés
d’aprenentatge sigui profund, plaent i tingui èxit: l’emoció.
L’experiència personal de cadascú ens dóna múltiples evidèn10. Segons Termcat: Procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep
els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials.
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cies d’aquesta relació entre emoció i aprenentatge, aquelles
situacions que han despertat emocions intenses en nosaltres
queden gravades durant molt de temps a la nostra memòria, les
que no, generalment, les anem oblidant. Tal com diu Francisco
Mora: «tot esdeveniment nou associat a un episodi emocional,
bé sigui de plaer o de dolor, permet un major i millor emmagatzematge i evocació d’allò succeït.» Per tant, recordarem
i aprendrem més fàcilment i d’una manera més profunda si
allò que estem fent ens emociona; si una activitat o informació
desperta sentiments en nosaltres, és molt més probable que la
incorporem com a coneixement que si no ho fa. Moltes vegades
hi ha una desvinculació emocional de l’alumnat vers l’aprenentatge a les aules; les activitats descontextualitzades, mecàniques i memorístiques solen provocar una actitud passiva de
l’alumnat, generant apatia i desafecció cap a allò que es fa a la
classe. L’emoció no és condició suficient per a l’aprenentatge
però l’afavoreix, per tant, una bona estratègia per millorar els
aprenentatges de l’alumnat serà construir una escola que emocioni. Això s’aconseguirà quan allò que els infants aprendran
a l’escola tindrà relació amb les seves inquietuds personals
i grupals, necessitats i experiències vitals. Una escola que
emocioni serà aquella que ajudi a l’alumnat a indagar i donar
resposta a les pròpies necessitats de conèixer i donar sentit al
món, entenent que aquestes seran diferents per a cadascun dels
nostres alumnes. Cultivar la curiositat, la indagació, l’experimentació i el goig per la descoberta haurien de ser, per tant,
les bases d’una escola que emocioni. A més a més, caldrà que
l’alumnat visqui l’aprenentatge des de la seguretat personal i la
tranquil·litat per tal que apareguin emocions positives vers la
vida i les activitats de l’escola. La pressió i l’estrès per avançar
en els aprenentatges i realitzar les tasques escolars amb èxit
no fan més que limitar la capacitat dels infants d’implicar-se
en el seu treball. Hem de donar temps per a la descoberta i cal
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un ambient relaxat que afavoreixi la serenitat emocional, la
lentitud necessària per viure i emocionar-se amb allò que es fa.
Actualment massa xiquets i xiquetes acaben l’escolarització
desencisats de l’aprenentatge i etiquetats com a «fracassos
escolars», la qual cosa els porta generalment a veure’s menys
capaços que els seus companys de tenir èxit a la vida, profecia
autocomplerta que pel fet de creure-la s’acaba materialitzant.
L’escola ha de motivar cap a l’aprenentatge i la vida plena, ha
d’ajudar a desenvolupar estratègies per superar els fracassos i
les frustracions i, sobretot, ha d’afavorir la consolidació d’un
alumnat amb una autoestima forta i un autoconcepte positiu.

6. Un món de diversitats
Sempre hi ha hagut alumnat amb dificultats d’aprenentatge
dins les aules, de vegades associades a trastorns maduratius,
problemes cognitius o conductuals, a situacions familiars complicades, diferències culturals o simplement falta d’interès per
allò que se’ls ofereix; aquest és l’alumnat que generalment ha
representat «la diversitat» de les nostres aules o, com a mínim,
«la diversitat» que es podia etiquetar i classificar. No obstant
això, en les dues darreres dècades gran quantitat d’articles han
anat donant forma a un nou univers de diversitats dins les aules
que fins no fa molt passava generalment desapercebut. Les
teories més explorades i probablement amb més incidència
dins el món de la pedagogia, malgrat tenir també força estudis
que les posen en dubte, són les que parlen dels diferents estils
d’aprenentatge i de les intel·ligències múltiples.
La teoria dels estils d’aprenentatge ens parla de les vies a
través de les quals a les persones se’ns dóna millor recollir,
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emmagatzemar i codificar la informació que rebem del medi.
Com tots sabem la informació de l’entorn la percebem a través
dels sentits i són precisament els sentits els que donen forma
a cadascun dels estils d’aprenentatge disponibles. Així, segons
aquesta teoria hi hauria les persones visuals, les auditives i les
tàctils o cinestèsiques. Tot i que tots adquirim la nova informació a través dels diferents sentits, en tenim un de preferent,
cosa que fa que enfront un nou aprenentatge les persones
visuals puguin obtenir i entendre millor la informació a través
de la lectura d’un text o esquema, els auditius rebin millor
la informació si algú els ho explica oralment i, en canvi, els
cinestèsics tinguin més facilitat per aprendre si poden tocar
i manipular l’objecte de coneixement. Més enllà de si existeixen en realitat aquests diferents estils d’aprenentatge entre
l’alumnat -hi ha força controvèrsia al respecte-, l’aportació
realment rellevant per al món de l’educació d’aquests és el fet
d’haver de tenir en compte els diferents canals i sentits a través
dels quals presentar informacions noves per tal d’afavorir una
major comprensió d’aquesta, un fenomen explicat de formes
diverses i a través de diferents canals sempre ens serà de més
fàcil comprensió. No obstant, això no ens pot fer oblidar que,
en definitiva, allò que ens fa aprendre no és la via d’entrada
de la nova informació, sinó els processos mentals, la reflexió i
comprensió de la informació que ens arriba.
Per la seva banda, la teoria de les intel·ligències múltiples va ser
formulada per primera vegada com a tal per Howard Gardner
(2001) als anys vuitanta. Aquest va caracteritzar en principi set
tipus diferents d’intel·ligències: lingüística, logicomatemàtica,
corporal-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal, musical i
espacial, a les quals se li va sumar posteriorment la naturalista. A partir de les tesis de Gardner la teoria ha anat prenent
força i s’ha anat incorporant a poc a poc al bagatge cultural
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dels professionals de l’educació. Segons aquesta teoria, cada
individu posseeix i utilitza totes les formes d’intel·ligència,
però degut a les pròpies característiques i experiències vitals
en va desenvolupant unes més que unes altres. Això no és
cap novetat, sempre hi ha hagut individus més dotats o amb
més capacitat per una determinada activitat o àrea, persones
que han destacat en les matemàtiques, la música o l’esport;
allò realment nou d’aquest enfocament és donar el nom i el
valor “d’intel·ligència” a totes aquestes capacitats, i això sí és
rellevant per a l’educació. Dins l’àmbit acadèmic sempre s’ha
donat molt de valor a les matemàtiques i a la llengua i, per
tant, s’ha considerat intel·ligent l’alumnat amb capacitats per a
aquestes tasques, a la vegada que s’ha anomenat alumnat amb
dificultats o poc intel·ligent a aquell al qual no se li han donat
bé. Amb aquesta nova formulació del concepte intel·ligència
és dóna un nou valor i estatus a les diferents capacitats de
l’alumnat, empenyent així l’escola a revaloritzar aquelles tasques i activitats tradicionalment menystingudes en el context
escolar i a donar-los el pes que es mereixen per tal d’afavorir
el desenvolupament integral dels infants. Tot i la importància
de la teoria de Gardner a l’hora de repensar com entenem la
ment humana i, per tant, com plantegem els aprenentatges a
l’escola, aquesta teoria també ha rebut crítiques que són interessants d’escoltar. Per una banda, hi ha qui pensa que limitar
a vuit el tipus d’intel·ligències humanes és una visió massa
reduccionista. Per què només vuit? No podríem definir-ne
moltes més? O classificar-les d’una altra manera? De fet hi ha
molts llistats, sistematitzacions i abordatges diferents sobre la
intel·ligència. Una de les més conegudes és la «intel·ligència
emocional» que popularitzà Daniel Goleman amb el llibre
homònim. A més a més, també cal que des de l’escola anem en
compte en convertir la ment humana en un agregat inconnex
d’intel·ligències, de fer-ho correríem el risc de caure en el ma46

teix error que quan separem el saber en àrees, ja que d’aquesta
manera estem limitant el potencial d’entendre la realitat i la
ment de forma holística i des de la complexitat. A l’hora de
treballar les intel·ligències múltiples a l’aula haurem d’evitar
l’aïllament d’aquestes i afavorir que l’alumnat assoleixi la
màxima articulació i sintonia entre elles, convertint la pròpia
ment en una gran orquestra composta per molts instruments
diferents.
Com hem vist, a l’aula no tots som iguals a l’hora de processar,
adquirir i produir coneixement, per tant, un model educatiu
com el tradicional, que pretengui donar el mateix per a tots i
a través dels mateixos mecanismes per a tothom, mai aconseguirà igualtat en l’assoliment dels objectius educatius; tot i que
sembli una paradoxa, podríem dir que una educació homogeneïtzadora accentua la desigualtat. Per superar aquesta dinàmica de reproducció i generació de desigualtats és especialment
interessant una proposta metodològica anomenada Disseny
Universal de l’Aprenentatge, a partir d’ara DUA11. Per al DUA
l’educació «hauria d’ajudar a transformar aprenents novells en
individus que saben com aprendre, volen aprendre i, a la seva
manera, estan preparats per a una vida d’aprenentatge.» Des
d’aquest plantejament, la barrera més gran per a aconseguir
aquesta fita, és l’existència d’un currículum inflexible que
pretén homogeneïtzar a tot l’alumnat i amb això acaba fent
augmentar les barreres d’accés al coneixement per a una part
important d’aquest. Ells proposen, en canvi, la creació d’un
currículum escolar que vagi a l’encontre de les necessitats
de tot l’alumnat. El DUA posa especial èmfasi en l’alumnat
amb més dificultats a les aules (paràlisis, ceguera, trastorns
de comportament...), però la proposta aporta llum a la manera
d’acompanyar tots els tipus de diversitats dins les nostres au11. Es pot trobar molta informació al respecte a la web: http://www.udlcenter.org
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les. El més interessant d’aquesta proposta és que està basada
en abundant recerca científica dins del camp de la psicologia
de l’educació. En resum, el DUA busca abordar la diversitat de
l’aula partint de tres principis bàsics:
1. Oferir múltiples mitjans de representació del coneixement. Com hem vist abans amb la teoria dels estils d’aprenentatge, el nostre alumnat utilitza diferents vies per percebre
i adquirir la informació, per tant, a les nostres aules s’haurà
de generar coneixement a través d’una varietat suficient de
mitjans per tal que la informació arribi a tot l’alumnat.
2. Oferir múltiples mitjans d’acció i expressió. El coneixement de l’alumnat pot ser transmès de maneres molt diverses,
per exemple hi haurà alumnes a qui se’ls hi donarà bé escriure
allò que saben, uns altres preferiran preparar presentacions a
l’ordinador, d’altres seran més hàbils explicant-se oralment,
etc. Caldrà, per tant, donar la possibilitat d’expressar allò
que se sap de la manera més convenient per a cada alumne,
proveint espais en els quals cada xiquet i xiqueta pugui actuar
d’acord amb les seves necessitats i potencials.
3. Oferir múltiples mitjans de compromís/motivació vers
l’aprenentatge. La motivació i el compromís és clau per tal
que l’alumnat aprengui. No hi ha una única font de motivació
sinó que factors com la neurologia, la cultura, la subjectivitat o
el coneixement previ, entre altres, jugaran un paper rellevant a
l’hora de despertar l’interès o no de l’alumnat. Alguns alumnes
se sentiran motivats per les activitats en què puguin ser espontanis i tenir molta iniciativa, d’altres se sentiran perduts en
aquest tipus d’activitats i preferiran activitats més rutinàries,
amb els passos a seguir ben definits. Hi haurà alumnes que
preferiran treballar sols, d’altres en grup, alguns amb ajuda,
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d’altres sense..., per tant, no trobarem una única manera de
motivar el nostre alumnat. Aquesta diversitat fa que només
puguem arribar a motivar tota la nostra classe si donem la
possibilitat a cada alumne d’adaptar la metodologia de treball
a les pròpies necessitats i inquietuds.
Fonamentalment, el DUA ens diu que per arribar a tothom cal
donar la possibilitat que cada alumne explori els seus propis
interessos i els mitjans que millor s’adaptin a la seva manera
d’aprendre i transmetre allò que sap. Aproximació que difereix
força del model tradicional d’escola on tot el grup ha d’estar
treballant a l’hora sobre una mateixa temàtica, a través dels
mateixos mitjans, per finalment realitzar les mateixes tasques.

7. Una perspectiva sistèmica.
Des de la pedagogia sistèmica hi ha també aportacions interessant per a la comprensió de la diversitat i la complexitat
de l’alumnat. Tot i ser denominada pedagogia, aquesta no
analitza ni fa propostes a nivell pedagògic, sinó psicològic.
De fet, aquesta corrent es basa en l’aplicació a l’escola de la
psicologia sistèmica desenvolupada pel psicoterapeuta Bert
Hellinger. Moltes de les propostes de la pedagogia sistèmica
poden ajudar a comprendre amb més profunditat allò que els
passa als xiquets, però tal vegada l’aportació més rellevant que
fa és la proposta d’una mirada sistèmica per entendre els problemes i les diferents realitats dels infants. I què és una mirada
sistèmica? Doncs és intentar entendre el xiquet com a membre
d’una sèrie de sistemes més amplis que el condicionen, d’un
sistema familiar en primer terme, però també d’un sistema
cultural, escolar, d’amistats... Aquest enfocament dóna un pes
importantíssim al sistema familiar, ja que és el més proper i
49

determinant per a la vida dels infants (Traverset, 2007). És per
això que per intentar comprendre i solucionar una problemàtica
d’un alumne proposa no només actuar amb el propi individu,
sinó també dins l’entorn familiar. Un desordre en el sistema
familiar pot ser la causa d’una dificultat emocional d’un xiquet
a l’escola, per tant, en ajudar a posar ordre al sistema familiar,
s’ajudarà de forma indirecta a l’alumne amb dificultats. La
clau està en deixar de centrar la mirada i la responsabilitat
únicament sobre l’alumne per tal de veure què és el que hi
ha més enllà. Aquesta mirada amplia el camp d’acció i de
comprensió de la realitat escolar, cada alumne no és només
un individu amb les seves virtuts i mancances, en ell també
són presents les virtuts i mancances de tot el complex familiar
i cultural del qual ve, per tant, per comprendre’l a ell caldrà
també comprendre la seva família i cultura.
La mirada sistèmica no s’aplica únicament a l’alumnat, la comunitat educativa surt beneficiada pel fet d’entendre la pròpia
escola com un sistema amb les seves regles i dinàmiques pròpies, però sobretot com un grup divers de persones vinculades
per una causa comuna: famílies, alumnat, professorat, equip
directiu, orientadors i personal no docent, tots treballant junts
per l’educació dels xiquets i xiquetes de l’escola. Cadascú amb
la seva funció i el seu lloc dins del sistema i, molt important,
amb un total reconeixement per part de la resta. El fet d’observar
l’escola d’aquesta manera permet evitar confrontacions entre
col·lectius, quantes vegades hem vist a les escoles una actitud
de certa aversió i crítica recíproca entre mestres i famílies? La
pedagogia sistèmica facilita també la cerca de solucions a les
problemàtiques que apareixen als centres, tothom hem de tenir
molt clar quin és el lloc que ocupem dins el sistema i saber que
l’ordre i l’equilibri entre tots el elements que formen l’escola
és essencial per tal de poder treballar junts cap a l’objectiu que
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ens uneix. No és res nou, fins i tot podríem dir que és de sentit
comú, però de vegades el sentit comú no és tan comú com ens
agradaria i va bé fer-nos un recordatori.

8. Una escola «multivocal» per cultivar una ment
«multivocal»
Les persones som diferents les unes de les altres, però la diversitat i el potencial humà no es queda aquí, no només som diferents entre nosaltres, com ens recorda Sutton-Smith (2005),
també «som diferents dins de nosaltres mateixos: som criatures
multívoques12». El que som i serem cadascú de nosaltres no
està predeterminat ni pot ser predit per molta ciència psicològica que intenti dilucidar l’essència de la nostra psique i els
camins del nostre desenvolupament. Com a individus tenim al
nostre abast un ampli horitzó de possibilitats d’existència, de
Jos possibles. Davant qualsevol situació disposem d’un ventall
immens de possibles maneres de respondre i, per tant, de ser.
En paraules de William James: «la ment és, en tots els seus estadis, un teatre de possibilitats simultànies». Dins nostre estan
en major o menor mesura totes les personalitats, totes les conductes possibles. Tots hem viscut situacions on hem explotat
amb ira i còlera, però també d’altres on hem gaudit de la calma
i la serenitat, tothom alguna vegada ens hem sentit coratjosos,
envejosos, tristos, alegres..., o hem actuat com a dominadors,
submisos, excèntrics, inútils, perseguits i perseguidors. Com
veiem, la nostra personalitat és plural.
12. La paraula «multívoc» és pròpia de la llengua anglesa i significa: amb diferents
significats o amb diferents veus. La «multivocalitat» pot ser aplicada als espais
socials, entenent-los com a llocs on diferents actors poden expressar veus diverses,
però també a persones, entenent que el que som i fem no està escrit i, per tant, davant una situació donada podem actuar de moltes maneres diferents.
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Molts factors influeixen en el tipus de respostes que donem al
que ens passa, factors que acaben condicionant el Jo que anem
construint al llarg de la vida. Massa vegades les persones ens
veiem arrossegades per tots aquests condicionants, acabem
soltant el timó que guia la nostra vida i oblidem que al fi i al
cap allò que més pot determinar el que som i fem és la nostra
pròpia voluntat. Aquí és on l’escola més pot incidir en l’empoderament dels homes i dones del futur. Empoderar-se és agafar
les regnes del propi destí a través de la presa de decisions
conscients sobre allò que ens afecta i, d’una manera encara
més profunda, és escollir allò que som i volem arribar a ser.
Però per poder decidir cal abans creure de debò que tenim la
possibilitat de fer les coses de forma diferent a com ho havíem
fet fins ara, ajudar a prendre consciència sobre aquesta realitat és el millor regal que l’escola pot donar als més menuts.
Aquell infant a qui digueren i assumí que era tímid i que, degut
a aquesta creença limitadora, es bloqueja en parlar davant un
grup nombrós de persones, podrà perfectament acabar sent
un gran orador i, fins i tot, gaudir de parlar en públic si es
creu capaç i s’esforça per superar aquesta suposada timidesa.
El mateix passarà amb qualsevol altra etiqueta assumida per
l’individu que en el present pot condicionar les seves accions,
però que amb consciència, voluntat i esforç, ben segur podrà
acabar sent superada. Com hem vist al principi d’aquest capítol, hi haurà una part de la personalitat condicionada, que no
determinada, per factors biològics -més endavant veurem que
també per factors socioeconòmics i culturals- heretats. El temperament de cadascú podrà dificultar la modificació d’alguns
trets de la nostra personalitat, però amb convicció i un bon
acompanyament és molt difícil posar límits a un ésser humà.
L’escola hauria de ser un espai privilegiat per desenvolupar tot
el potencial dels xiquets i xiquetes, però massa vegades acaba
sent precisament el contrari, un lloc on l’adaptació al model
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escolar acaba portant a l’èxit i la inadaptació al fracàs, per tant,
un lloc on es bloqueja l’espontaneïtat i el ple desplegament de
totes les meravelles que portem dins. Contràriament a això,
l’escola s’ha d’erigir com un espai on cuidar i cultivar la creativitat i la diversitat, la «multivocalitat» o, utilitzant terminologia musical, la polifonia. Un lloc on cadascú pugui imaginar,
utilitzar i escoltar diferents veus, diferents maneres de ser i
actuar en el món, i així convertir les escoles en escenaris on els
infants puguin explorar i entendre la diversitat d’existències
possibles al seu abast.
L’ infant és fet de cent.
L’ infant té cent llengües, cent mans, cent pensaments. cent maneres de pensar de jugar i de parlar. Cent, sempre cent maneres
d’escoltar, de sorprendre, d’estimar,
cent alegries per cantar i comprendre, cent maneres de descobrir,
cent maneres d’inventar, cent maneres de somiar.
L’ infant té cent llengües (i encara cent, i cent, i cent) però li’n
roben noranta-nou.
L’ escola i la cultura li separen el cap del cos.
Li diuen: de pensar sense mans i fer sense cap, d’escoltar i de no
parlar, de comprendre sense joia, d’estimar i sorprendre’s només
per Pasqua i per Nadal.
Li diuen: de descobrir el món que ja existeix i de cent li’n roben
noranta-nou.
Li diuen que el joc i la feina, la realitat i la fantasia, la ciència i la
imaginació, el cel i la terra,
la raó i els somnis, són coses que no van plegades.
Li diuen en definitiva que el cent no existeix.
L’ infant diu: Però el cent existeix.
Loris Malaguzzi
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SEGONA CRUÏLLA

Més enllà de les fronteres
de la identitat

1. Què és la identitat?
A pesar de l’ús generalitzat del terme identitat, aquest és en si
mateix un concepte polisèmic que no té una definició clara, ni a
nivell popular ni dins les ciències humanes. La identitat parteix
de la definició que ens fem del propi Jo i pren forma a partir
de la pregunta «Qui sóc?», en la resposta de la qual conflueix
tot el coneixement que tenim sobre nosaltres mateixos. Però
la identitat és en essència un fenomen social intersubjectiu, ja
que se sustenta sobre una definició del Jo que és compartida
per un mateix, per la gent més propera, així com per la societat
en el seu conjunt; per tant, aquesta no està únicament dins la
ment de cada persona, sinó que es crea i recrea a partir de la
interacció amb els altres. Sense anar més lluny, el nom i els
cognoms, el primer referent identitari de tot ésser humà, és en
part triat per la família i en part rebut genealògicament seguint
un patró cultural determinat, i aquest esdevé un referent identitari pel propi subjecte, per la gent que el coneix, però també
per la societat en general a través d’uns documents oficials on
el nom queda registrat com el principal marcador identitari.
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Per delimitar què és la identitat, cal abans de res diferenciar-la
de l’autoconcepte. Si la identitat respon la pregunta «Qui
sóc?», l’autoconcepte respon les preguntes «Quin tipus de
persona sóc?» o «Com sóc?». Per a respondre aquestes preguntes i construir el propi autoconcepte l’individu utilitza totes
les idees i creences sobre un mateix, així com els atributs i
capacitats que reconeix com a propis. Una part molt important
de l’autoconcepte és l’autoestima, aquesta és la part avaluativa
de l’autoconcepte, és a dir, la percepció que aquelles idees,
atributs o capacitats autoassignades són en essència bones o
dolentes.
Una vegada definits els límits intrapsicològics de la identitat,
passem a identificar la vessant social d’aquesta. No podem
entendre la identitat sense fer la distinció entre la identitat
individual i la social o col·lectiva. La identitat individual seria
aquella que ens identifica com a subjectes separats de la resta
del món, aquella que ens fa sentir individus, éssers únics, en
canvi, la identitat social és la que posa en relació diferents
persones per fer-les sentir part d’un mateix grup, ja sigui
cultural, ètnic, religiós, lingüístic, inclús esportiu! Tal com
diu Goluvobic (2010), el significat bàsic del terme identitat
social fa referència al lloc on cadascú sent que pertany, però
també a allò que ens fa ser el que som com a col·lectivitat i ens
diferencia enfront els altres grups humans.
A pesar d’aquesta distinció entre allò individual i allò col·lectiu, les persones percebem la nostra identitat com una unitat.
Aquesta unitat és anomenada per Epstein identitat terminal
(Pujadas, 1993), la qual està composta pel conjunt de vectors
d’afiliació amb els quals se sent identificada una persona.
Per entendre’ns, serien tots els referents, ja siguin personals,
familiars, culturals o territorials als quals cadascú se sent lligat
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emocionalment i a través dels quals construeix la pròpia identitat. Aquests referents acaben consolidant-se com a parts de
la nostra identitat a partir de la relació dialèctica que es dóna
entre l’individu i la societat, entre la pròpia assumpció i representació13 d’un determinat model identitari i el reconeixement
d’aquest per part de les persones del nostre entorn.
Les identitats són generalment concebudes com unes entitats
homogènies, delimitadores i difícilment modificables. No
obstant això, aquesta noció d’identitat ha anat deixant de ser
útil en un planeta on els habitants d’un mateix país, territori,
ciutat o poble, viuen immersos en cultures i marcs referencials
tan diferents com aquells que resideixen a milers de quilòmetres de distància. És per això que a poc a poc les ciències
socials han anat canviant el marc interpretatiu sobre el qual
analitzar els fenòmens identitaris. S’ha passat d’entendre la
identitat com quelcom de singular i estable, a fer-ho des de la
pluralitat d’unes identitats que s’entrecreuen dins de cadascú
i que, d’aquesta manera, posen en relació identitària persones
separades tan geogràficament com cultural. La identitat, des
d’aquesta perspectiva, es concep com un nexe on es troben
les diferents construccions que ens fem de nosaltres mateixos,
un nexe que, com veure’m a continuació, és cada vegada més
flexible i canviant (Van Meijl, 2008).
Sigui com sigui, cal que quedi clar que la identitat, entesa
d’una manera o de l’altra, mai és una categoria natural, sinó
una construcció sociocultural basada en el propi sentiment
de pertinença, l’expressió d’uns determinats trets identitaris i
13. La identitat no és només un sentiment, implica també una representació, l’escenificació de determinades maneres de fer i de comportar-se que permetin fer pública
aquesta identitat i a partir d’aquí ser reconegut pels altres. Aquesta representació es
pot fer a través de moltes vies, com el registre lingüístic, la indumentària, els hàbits
de consum, la manera de tractar-se entre iguals o d’anomenar-se, etc.
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el reconeixement d’aquests per part dels altres. Així, doncs,
les persones no hauríem de tenir una actitud passiva enfront
les identitats rebudes o assignades, ja que en última instància,
tenim a les nostres mans la capacitat de decidir els miralls
identitaris a través dels quals mirar-nos.

2. Com construïm la nostra identitat (les nostres
identitats)?
Tal com ja s’ha anat apuntant, les identitats es van construint a
partir de la interacció simbòlica entre els individus. A través de
les relacions quotidianes el subjecte fa seves una sèrie de creences, valors i actituds que seran compartides també per altres
persones i que una vegada assumides com a pròpies podran
ser utilitzades com a referents identitaris. Per donar forma a la
identitat no n’hi haurà prou amb aquesta auto-representació,
amb aquest sentiment de pertinença. Serà a partir de la dialèctica entre individu i societat que es definiran els límits entre
les diferents identitats. Tan importants com els sentiments i
percepcions de cadascú seran les categoritzacions externes, és
a dir, la identificació com a membre d’un grup en particular per
part dels membres d’altres grups, i les internes, la identificació
i reconeixement com a igual per part dels membres del propi
grup. Com podem veure la identitat apareix sempre entre el
jo i els altres, és sempre psicosocial, i ho és tant quan parlem
d’identitat personal com col·lectiva. Finalment, la identitat ha
de ser enunciada mitjançant el llenguatge, d’uns determinats
discursos, però també cal que sigui representada a través
d’actes performatius on els subjectes actuïn en base a ella, per
tal de constituir-la com a realitat social. L’acció i el discurs es
conjuguen, doncs, i donen forma a allò que acaba convertint-se
en una determinada identitat social. Aquests dos elements són
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indispensables per fer aparèixer una identitat, cal per una
banda un discurs, una narrativa que sustenti les definicions
internes i externes, que doni forma a nivell simbòlic al model
identitari, però també una «performativitat»14 que tradueixi el
discurs simbòlic en acció i en representació, i que pugui ser
utilitzada per reconèixer aquella identitat en els individus que
la fan seva.
Les identitats no són unes categories amb límits clars, en
realitat són processos oberts i incomplerts que només prenen
forma en el diàleg entre individu i societat. Si aquest diàleg
s’aturés la identitat en qüestió desapareixeria, és a dir, una
identitat s’esfumaria si deixés de ser utilitzada pels subjectes
per identificar-se i per la societat per classificar determinades
persones. Aquest caràcter obert és especialment definitori
dels models identitaris del món globalitzat contemporani,
en el qual les persones estan constantment entreteixint les
seves definicions a partir de discursos i pràctiques provinents
d’espais geogràfics, culturals i mentals, els quals moltes
vegades no estan arrelats a un territori, sinó que viatgen a
través de moviments migratoris o de transmissions de bits i
informació entre persones. És a través d’aquests processos
que la identitat es converteix en un teixit complex d’identificacions múltiples, el qual es anomenat per alguns sociòlegs
«identitat mosaic». Aquesta idea es relaciona i, en certa
manera complementa, la idea de multivocalitat explicada al
final del capítol sobre la personalitat, és a dir, la interpretació
de la persona com un mosaic format per diverses identitats i
14. La idea de performativitat parteix de la teoria del llenguatge d’Austin, la qual
explica com tot acte de parla és en essència lingüístic i teatral (performatiu), ja que el
simple fet de parlar implica certa acció. Judith Butler, més tard, aplica aquesta idea al
gènere i així posa de relleu com tota identitat és en ella mateixa un acte lingüístic -el
discurs- i teatral (performatiu) -la representació de determinats rols o accions reconegudes com a pròpies d’aquella identitat per la tradició o les convencions socials-.
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concepcions d’un mateix, multiplicitat de Jos possibles entre
els quals s’estableixen relacions dialògiques en el si de la
ment de cada individu15.
Tant si parlem a nivell individual com social, els humans contemporanis disposem d’un abundant repertori de referents identitaris a
partir dels quals anar construint les nostres identitats. En paraules
de Hobsbawm: «La mayor parte de las identidades colectivas son
más bien camisas que piel: son, en teoría por lo menos, opcionales, no ineludibles” (García Canclini, 2004). Malgrat la capacitat
i la possibilitat de decidir entre un ampli ventall de referents per
tal de forjar la pròpia identitat, hi ha forces i tendències locals
i globals que pugnen per mantenir l’hegemonia en la definició
d’identitats. Per una banda, tenim les identitats essencialistes
clàssiques, representades majoritàriament per les nacions, les
categories ètniques i les religions i, per l’altra, l’emergència de
noves modalitats identitàries, com per exemple les subcultures
d’oci i consum. Respecte aquestes últimes, cal tenir en compte
que hi ha estudis16 que mostren com a casa nostra aquestes formes
d’identificació van substituint progressivament les identitats clàssiques com a referents identitaris principals.
“Las identidades de los sujetos se forman ahora en procesos
interétnicos e internacionales, entre flujos producidos por las
tecnologías y las corporaciones multinacionales; intercambios
financieros globalizados, repertorios de imágenes e información creados para ser distribuidos a todo el planeta por las
industrias culturales. Hoy imaginamos lo que significa ser
sujeto no solo desde la cultura en que nacimos, sino desde
una enorme variedad de repertorios simbólicos y modelos de
comportamiento” (García Canclini 2004).
15. Idea desenvolupada en profunditat pel filòsof rus Mikhaïl Bakhtín.
16. Tezanos en parla a l’article “Tendencias en identidades, valores y creencias”.
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En molts casos, la societat de consum porta els individus
a prendre com a referents culturals i identitaris elements
creats específicament per ser consumits, productes culturals
o materials de consum a través dels quals bona part del jovent contemporani construeix les seves identitats, productes
identitaris que provenen d’una mena de cultura global deslocalitzada i desenvolupada en base a interessos de mercat.
Davant d’això, la llibertat d’elecció identitària que hauria de
basar-se en l’empoderament i l’autodeterminació individual
acaba convertint-se en una mera llibertat de compra entre un
producte identitari i un altre, productes que no són més que
en aparença diferents els uns dels altres, ja que tots provenen
d’un mateix rerefons cultural, la societat de consum. Així,
de fet, en les societats capitalistes contemporànies el que
podria parèixer capacitat d’elecció és, en molts casos, uniformització. Per sort, inclús en societats de consum com la
nostra, les identitats socials i individuals no només s’obtenen
dins aquesta espècie de mercat identitari global, segueixen
havent-hi resistències locals basades en elements territorials,
ideològics, folklòrics, etc., que possibiliten als individus
generar identitats no alineades amb aquesta cultura global de
mercat.
Al mateix temps que això passa, els estats utilitzen els sistemes
educatius, per intentar transmetre identitats nacionals a l’alumnat. Si volem una escola per a tothom, no podem convertir els
centres educatius en els garants de la puresa identitària de la
ciutadania; les identitats nacionals s’han de generar i mantenir
des del carrer, a través de tot tipus de manifestacions culturals, celebracions, moviments socials, etc. A les escoles s’ha
de parlar de totes aquestes manifestacions identitàries que es
donen en un territori, però no pot ser-ne un objectiu la seva
transmissió a l’alumnat, de la mateixa manera que no s’hauri63

en de fomentar identitats religioses o polítiques, ja que llavors
l’escola deixa de ser un espai per a tots.
L’ésser humà contemporani ha de navegar dins aquest ampli
ventall de possibilitats identitàries per tal d’anar definint les
seves identificacions personals i col·lectives. Si a aquest fet li
sumem la distància cultural i identitària que es dóna actualment
entre les generacions de pares i fills, ens trobem amb uns xiquets
i xiquetes desprotegits enfront la voracitat del mercat i, per tant,
en bona mesura abocats a l’adquisició acrítica dels referents
identitaris que dominen el món dels mitjans, la publicitat i les
xarxes socials. Uns referents que com hem vist estaran generalment promoguts per interessos de determinats sectors polítics,
econòmics o de la indústria de l’oci i la «cultura». L’escola tindrà, doncs, un paper molt important en dotar als infants d’eines
d’anàlisi crític dels mitjans, dels seus missatges i de tot allò que
hi ha darrere d’aquests. Aquesta mirada crítica serà imprescindible per desenvolupar els propis marcs identitaris des de la
consciència i la llibertat, i això no és una qüestió menor, ja que
tal com ens recorda Clifford Geertz (2000), tots comencem la
nostra trajectòria vital tenint la possibilitat de viure milers de
vides, però al final del camí n’acabem vivint només una de sola.

3. Identitats en joc a l’escola: ser un èxit o ser un
fracàs.
¿A través de quins mitjans l’escola condiciona les identitats
individuals dels seus alumnes? Els exàmens, les notes i les
valoracions fetes en base a criteris estandarditzats són per definició eines d’avaluació de l’alumnat, és a dir, instruments que
donen valor a allò que fa un determinat xiquet a l’escola, allò
que «és» aquell xiquet dins l’aula. Com s’ha dit, tota identitat
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requereix tant de definició interna com externa, reconèixer-me
i ser reconegut pels altres dins d’una determinada categoria
de persona, necessita a més prendre forma a partir de la representació pública d’alguns trets que en siguin distintius i,
finalment, li cal un discurs, una narrativa que la sustenti. El
model avaluatiu tradicional genera identitats d’èxit i fracàs
entre el seu alumnat al posar en joc aquests tres processos de
forma continua i recurrent a través d’unes pràctiques i uns
instruments d’avaluació pensats en base a un model d’alumne
estàndard, de les notes, així com també dels càstigs.
DEFINICIÓ: Al llarg del curs els docents fem diferents valoracions de l’alumne, anotem fins a quin punt aquest s’aproxima
als criteris de correcció de les tasques realitzades i observem
si el seu comportament s’adequa a les normes i requeriments
de l’escola. D’aquesta manera, anem construint-nos una idea
sobre quina és l’aptitud i l’actitud de l’alumne respecte les tasques escolars. Això ens porta a assignar-li una sèrie d’etiquetes,
les quals es concreten en unes notes que situen l’alumne dins
d’unes determinades categories d’èxit o fracàs escolar, a més,
tant els companys com les famílies dels alumnes reconeixen
quins membres del grup tenen èxit en les tasques escolars i
quins no, atès que les valoracions generalment es fan públiques,
d’aquesta manera es va generant una determinada definició
externa de cada alumne. Paral·lelament, l’alumne que rep dia
rere dia aquestes valoracions i classificacions sobre allò que
fa i és dins l’aula, molt probablement acabarà assumint com
a part integrant de la seva identitat les categories que l’escola
projecta sobre ell. Recordem que els centres educatius tenen la
funció social de classificar l’alumnat, això farà molt difícil que
l’alumne no es defineixi internament pel que respecta a la seva
identitat acadèmica, i en alguns casos també a un nivell identitari més global, a partir de les definicions fetes pel professorat.
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DISCURS: A nivell teòric, són molt diversos els discursos
que sustenten aquestes pràctiques i les identitats resultants i,
de fet, constitueixen l’essència del nostre sistema educatiu: la
meritocràcia, l’individualisme, el darwinisme social, la segmentació i jerarquització dels sabers, el conductisme..., teories
o creences sobre les quals es construeix tot aquest entramat
classificatori. Però a banda d’aquests, des de l’Anàlisi Crític
del Discurs, autors com Fairclough amplien la noció de discurs
per englobar també les pràctiques socials no merament lingüístiques, a través de les quals també es transmeten significats i,
per tant, s’utilitzen de forma interdependent amb els dicursos
lingüístics per construir i interpretar el món social. És per això
que el propis butlletins de notes, els diferents agrupaments
dels alumnes en base al seu nivell o els càstigs, també poden
ser considerats pràctiques discursives, relats que parlen de qui
són els xiquets i que materialitzen i donen legitimitat a les
identitats d’èxit o fracàs que l’escola assigna a cada alumne.
REPRESENTACIÓ: Quan un alumne comença a realitzar
una tasca escolar, especialment una activitat avaluativa com
un examen, està actuant, està implicant la seva persona en allò
que fa sabent que el resultat serà utilitzat per classificar-lo,
per tant, està involucrant la seva identitat, està representant
-performant- una determinada identitat acadèmica. Això
converteix les activitats avaluables en instruments d’autoafirmació, de reforçament o de desgast de l’autoestima de
l’alumnat, però també en mitjans a través dels quals bastir-se
una identitat escolar d’èxit o fracàs. Podem parlar d’identitat
i no només d’autoestima en tant que no solament hi ha una
valoració interna de l’individu, llavors sí estaríem parlant solament d’autoestima, sinó que en base a aquestes valoracions
el sistema posa l’alumnat dins de categories: les diferents
notes, les Programacions Individualitzades, els dictàmens com
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a Necessitats Educatives Especials o Altes Capacitats..., i els
agrupa en base a elles. Això passa sobretot a secundària, on
moltes vegades es creen les classes a partir del nivell, és a dir,
l’historial de notes dels alumnes, però també a primària amb el
Suport Escolar Personalitzat, l’Educació Especial o les Aules
d’Acollida, agrupaments que comporten a més l’assignació
d’unes tasques i rols diferenciats per a cada «tipus» d’alumne.
Respecte aquestes classificacions, Apple (2013) remarca el fet
que les etiquetes existents sota el paraigües Necessitats Educatives Especials converteixen els alumnes en objectes institucionals als quals aplicar uns tractaments estàndards, en aparença
neutrals degut al seu origen tècnic, que els siguin útils. Però en
realitat aquesta neutralitat no és més que un miratge, ja que les
etiquetes tenen l’efecte contraproduent d’alliberar el docent
d’examinar fins a quin punt no són les pràctiques pedagògiques
portades a terme, l’estructura escolar o el context familiar de
l’infant les que estan provocant aquestes situacions, carregant
així la responsabilitat de les dificultats sobre el propi infant.
Evidentment això no passa sempre, ni totes les NEE tenen un
origen contextual, ni tots els professionals de l’educació no
tenen en compte el context de l’alumne o el model pedagògic
del centre, de tota manera, ser conscients de la forma en què
actuen aquestes etiquetes serà la millor prevenció contra les
seves conseqüències negatives.
Com es pot veure, dins les institucions educatives convergeixen
tots els processos socials encarregats de generar les identitats.
Sense cap mena de dubte, es pot dir que el sistema avaluatiu basat en notes i criteris estandarditzats és un instrument
d’etiquetatge i classificació social i, per tant, en una societat
meritocràtica com la nostra es converteix en un mitjà de generació de desigualtats, en tant que l’èxit i el fracàs escolar esde67

venen uns bons indicadors de les futures possibilitats d’èxit
professional i, per tant, del probable nivell socioeconòmic
de cada individu una vegada assolida l’edat adulta. Per altra
banda, l’assumpció d’una identitat d’èxit o fracàs no només
afectarà el rendiment acadèmic i el futur desenvolupament
professional, sinó també la forma d’entendre la pròpia vida.
Segons William Glasser (Keepes, 1973), aquelles persones
que aconsegueixen una identitat d’èxit solen tenir una visió
positiva i estimulant del món que els envolta, busquen activament maneres de resoldre els problemes que es van trobant
a la vida i tenen la capacitat de relacionar-se adequadament
amb les altres persones. Per contra, aquells que desenvolupen
una identitat de fracàs no solen trobar cap bona raó per intentar superar les dificultats, ja que tenen assumit que el seu
rol a la societat és el de fracassats, això els pot portar a tenir
una actitud negativa enfront la vida i a buscar mecanismes
inapropiats i perjudicials de fer front a situacions difícils,
a més de tenir poca habilitat per relacionar-se positivament
amb les persones importants per a ells.
A pesar del poder de l’escola com a maquinària classificatòria,
s’ha de tenir en compte que els alumnes no són éssers acrítics
disposats a acceptar de forma passiva els atacs constants a la
línia de flotació de la seva autoestima, molt d’aquest alumnat
«fracàs» desenvoluparà estratègies de resistència identitària
davant dels processos classificatoris descrits més amunt.
Aquestes estratègies solen ser accions de rebel·lia i subversió
que generen conflicte dins l’espai escolar, accions que moltes
vegades tindran la funció de reafirmar l’individu dins el grup
i davant el professorat, fent explícita la no acceptació de les
normes i autoritat d’una institució que qüestiona la validesa
de la seva persona, de la seva identitat. Tanmateix, aquestes
accions de resistència comportaran un augment de l’etique68

tatge negatiu de l’alumne, fet que pot acabar generant més
actituds disruptives i un progressiu distanciament de l’alumne
dels camins de «l’èxit» escolar. Com veiem, un peix que es
mossega la cua.
Una altra forma de fer front als etiquetatges escolars serà
trobar espais socials on l’infant sigui competent i tingui èxit,
ja que aquest fet pot afavorir la no assumpció dels fracassos
escolars com a constituents de la pròpia identitat. Un xiquet
que no se’n surti amb els estudis, però tingui moltes aptituds
en un esport, pot acabar obviant els seus fracassos escolars i
d’aquesta manera construir-se una identitat personal d’èxit en
base al seu rendiment esportiu. Aquest fet ens hauria de fer
reflexionar sobre la necessitat que l’escola reforci el potencial
de cadascú i no únicament valori allò acadèmic. Una escola
que generi moments i espais on cadascun dels alumnes se senti
valorat i reconegut pel que és i fa estarà vetllant per la salut
identitària del seu alumnat.
Finalment, el caràcter avaluador i classificatori de les institucions educatives comporta que moltes vegades l’obtenció de
bons resultats acabi sent la principal motivació a l’hora de fer
les activitats. L’alumnat buscarà sempre una bona valoració
de les seves tasques i això sap que s’aconsegueix adaptant-se
als criteris de correcció i a les formes adequades de fer i
comportar-se dins l’espai escolar, fet que limita la creativitat,
l’espontaneïtat i la llibertat infantil a l’hora de ser i actuar a
l’escola. A més, aquest model converteix la recompensa en
l’objectiu principal d’allò que es fa, minimitzant d’aquesta
manera la motivació intrínseca que comporta fer una activitat
amb sentit i iniciativa pròpia per part de l’alumne. Això fa que
moltes vegades les activitats que no s’avaluïn siguin vistes
com tasques de poca importància i, per tant, es facin amb poca
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cura o de la manera més ràpida possible. Sense la pressió de la
valoració es perd el sentit d’allò que es fa.

4. Identitats en joc a l’escola: estigmes, expectatives i confrontació.
Les identitats socials acostumen a entendre’s com blocs homogenis, això fa que sigui habitual l’assignació d’estereotips col·
lectius als membres de cada grup. L’escola no és una excepció
en aquest sentit, dins el calidoscopi d’identitats socials que són
generalment els centres escolars, n’hi ha algunes que apareixen
carregades d’estereotips negatius, estigmes escolars, respecte
el rendiment i el comportament dins les aules dels alumnes. Els
estereotips són en essència discursos que un determinat grup
utilitza per descriure i diferenciar les persones pertanyents a un
altre grup. El poder dels discursos es fonamenta en l’autoritat
de la persona que els utilitza, però també en el seu caràcter
compartit, la repetició i recurrència d’una idea li acaba donant
aparença de veracitat i legitimitat social17.
Aquests estigmes escolars estan molt influenciats pels estereotips que circulen per la societat. L’estereotip apareix basat
en determinades característiques dels grups i en com aquests
trets prenen una relació conflictual amb els hàbits i costums
de la pròpia comunitat de referència, en el cas de l’escola això
passarà quan aquestes característiques entren en conflicte amb
el funcionament de les institucions educatives. En general,
podríem dir que l’estereotip es reprodueix quan a partir de
17. Vaig poder comprovar com aquest procés té lloc a les escoles durant la recerca
per a la tesis de màster Cultural diversity in catalan educational system presentada
l’any 2008. En una de les entrevistes realitzades una mestra m’ho va resumir de
forma molt clara: «Si tothom pensa una cosa, alguna veritat hi ha d’haver allí». O
com diu el refranyer popular: “Cuando el río suena, agua lleva”.
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la pròpia experiència es creu identificar en el comportament
d’algun individu algun tret assignat al grup al qual pertany. Un
mestre comentava el següent respecte la idea que l’alumnat
llatinoamericà tenia tendència a ser indisciplinat i poc treballador: «són estereotips, però jo els he pogut comprovar dia a dia
treballant amb els xiquets»18. Aquesta constatació quotidiana
dels discursos estereotipats dificulta el canvi de perspectiva i la
superació d’aquestes idees. Per fer front a aquests estereotips
és indispensable entendre que els trets culturals que generen
problemes i dificultats a l’escola no són intrínsecament negatius, sinó que es converteixen en negatius per la rigidesa i el
biaix cultural de les nostres escoles i, per tant, és la pròpia
estructura escolar la que dificulta l’encaix i la presa en valor
dels sabers i les maneres de fer que no li són propis. Tornant a
l’exemple sobre l’alumnat llatinoamericà, anem a veure com
apareix aquest estigma educatiu a les escoles:
1. Estereotip general: a la societat d’acollida circula la idea
que els llatinoamericans són poc treballadors i amb dificultats
per acceptar les normes.
2. Constatació, validació directa a l’aula: el mestre percep
falta de disciplina i poca voluntat de treballar a l’aula en molts
alumnes llatinoamericans, molesten més que els altres, s’avorreixen i no treballen gaire19.
3. Estigma escolar: les constatacions validen els estereotips
generals i així les actituds observades són identificades com
trets culturals que són propis dels llatinoamericans, això fa
que tots els alumnes reconeguts com a llatinoamericans siguin
18. En una altra entrevista realitzada durant la recerca anteriorment esmentada.
19. Idees explicitades durant diverses entrevistes mantingudes amb docents al llarg
de la mateixa recerca.
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estigmatitzats a l’escola baix l’etiqueta d’indisciplinats i poc
treballadors i només puguin arribar a lliurar-se’n els que demostrin el contrari.
Com es pot observar, a través d’aquest mecanisme la responsabilitat dels conflictes i dificultats acadèmiques acaba recaient,
a través d’un mecanisme semblant al descrit més amunt en el
cas de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials, sobre
l’alumne i la seva cultura i no sobre la incapacitat del sistema
de canalitzar i positivar la diferència. Els i les docents hauríem
d’anar molt en compte a l’hora d’encasellar l’alumnat dins de
determinades categories estereotipades, ja que això comporta
anàlisis reduccionistes del que passa a l’aula i, de fet, acaba
servint com a justificació per tal de no replantejar unes pràctiques escolars que en massa ocasions no aconsegueixen oferir
igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. No obstant això, és
un fet que hi ha comunitats que presenten més problemàtiques
i dificultats a l’escola; però quin és l’origen d’aquestes?
Gran quantitat d’estudis constaten que una de les principals
causes de l’elevat fracàs escolar de determinats col·lectius,
immigrats o no, és la diferència entre els sabers i maneres de
comportar-se que s’exigeixen i valoren a l’escola, i els que
es tenen i valoren en el grup d’origen. No obstant això, hi ha
un altre factor relacionat amb la construcció narrativa de les
identitats que, com ara s’explicarà, també juga un paper molt
important. És el fet que les famílies i els alumnes vegin l’escola com un espai de promoció social i d’aprenentatge o com un
espai d’aculturació i conflicte. Hi ha estudis20 que mostren com
les minories que no estan confrontades a nivell identitari amb la
cultura dominant de l’escola tenen millors resultats acadèmics.
20. Ogbu en fa un anàlisi exhaustiu a l’article «Understanding cultural diversity
and learning».
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Quan no hi ha confrontació, les diferències culturals i escolars
són interpretades com barreres a superar per tal de poder accedir com a ciutadà de ple dret a la societat d’acollida i arribar
a promocionar socialment. Si, per contra, l’escola es percep
com una institució que pretén transmetre una cultura que no
és la pròpia i, per tant, és vista des de la perspectiva del conflicte cultural/identitari, les mateixes diferències seran enteses
com límits a mantenir per tal de preservar la pròpia identitat.
Aprendre la cultura escolar representa llavors renunciar a part
de la identitat grupal, sortint així de l’espai de seguretat que
s’aconsegueix al mantenir una comunitat cohesionada culturalment i fàcilment diferenciable de la d’acollida. Això acaba
generant que des de determinades comunitats no es valori
l’escola ni el que allí es fa i, en alguns casos, fins i tot hi hagi
enfrontaments directes vers alguns coneixements transmesos o
maneres de fer als centres. Aquesta desvaloració de l’educació
per part del grup d’origen, de la família i de l’alumnat acaba
fent minvar l’autoritat pedagògica del professorat, amb el consegüent rebuig per part d’aquest alumnat de bona part d’allò
que es fa i s’explica a l’escola. Aquestes percepcions no són
ni molt menys infundades, la majoria d’escoles a casa nostra
són transmissores d’una cultura molt monolítica i agafen la
diversitat cultural com un element folklòric, no constituent ni
transformador.
Tot i que fer generalitzacions ens pot ser útil a l’hora de
comprendre el que passa amb determinats grups culturals
a l’escola, no podem agafar aquestes generalitzacions com
a normes invariables. A l’hora d’analitzar la realitat hem de
defugir nosaltres mateixos els estereotips i intentar entendre
cada persona des de la seva complexitat individual, familiar,
cultural, socioeconòmica... Només a tall d’exemple, hi ha estudis que demostren que els resultats acadèmics de molts grups
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minoritaris canvien quan incloem el factor gènere21 . L’alumnat masculí que s’auto-identifica com a membre d’un grup
minoritari tindrà més tendència a oposar-se conscientment a
la cultura d’acollida i també a l’escolar, de fet, en alguns casos
els companys del mateix grup veuran amb mals ulls que un
noi sigui molt estudiós i obtingui bons resultats acadèmics.
Contràriament, en el cas de les noies estarà habitualment ben
vist el fet de tenir un comportament adequat a l’escola i obtenir
bons resultats acadèmics. Com veiem, cap generalització ens
pot donar una visió completa d’un fenomen social, però sí una
perspectiva d’anàlisi a partir de la qual intentar comprendre les
diferències i divergències individuals.
El que passa a l’escola, la manera en què determinats alumnes
«funcionen» dintre de les dinàmiques escolars, acaba generant
entre el professorat unes determinades imatges d’aquests, imatges que es converteixen en estereotips quan s’associen de forma
recurrent a una determinada identitat social. El professorat
llavors projecta sobre l’alumnat aquestes imatges convertides
en expectatives sobre allò que pot arribar a fer o no a l’escola.
L’alumne que rep aquestes imatges negatives d’ell mateix o del
seu grup d’origen pot reaccionar de diverses maneres, però és
habitual que acabi desenvolupant baixes expectatives acadèmiques, passivitat i dubte a l’hora d’enfrontar reptes, uns trets
molt pareguts a l’alumnat amb identitat de fracàs. Com podem
observar, aquestes expectatives per part del professorat s’acaben
convertint en profecies autocomplertes, és a dir, prediccions que
pel fet de creure’s acaben generant el que pronosticaven.
Per trencar aquesta espiral, caldrà canviar les pràctiques escolars per tal de convertir l’escola en un espai «d’èxit» per a
21. Tal com explica Rodríguez Izquierdo a l’article «Éxito académico de los estudiantes inmigrantes. Factores de riesgo y de protección».
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tot l’alumnat i evitar així que els estereotips trobin justificació en la realitat de les escoles. El model de les comunitats
d’aprenentatge pot aportar en aquest sentit experiències molt
interessants, ja que per una banda fan que les famílies se sentin
més implicades en el projecte escolar i més receptives vers
tot allò que s’aprèn a l’escola i, per l’altra, aconsegueixen un
augment del rendiment acadèmic de l’alumnat, fet que provoca un canvi en la mirada que el professorat sol tenir cap
aquell alumnat provinent de comunitats amb un rendiment
escolar més baix. Això seria un primer pas, el següent hauria
de ser fer un replantejament col·lectiu de què entenem com a
«èxit» escolar. Si seguim pensant l’escola sota els criteris empresarials de productivitat, eficiència i assoliment d’objectius
estandarditzats, seguirem excloent bona part de l’alumnat de
la possibilitat d’arribar-hi. En canvi, si l’èxit de l’alumnat es
construís des de les singularitats i potencialitats individuals,
posant el benestar personal i col·lectiu com a eixos, així com
el pensament crític, la creativitat, la cooperació i la superació
personal, probablement els resultats escolars serien força
diferents.

5. Identitats en joc a l’escola: i el gènere?
El tractament de les identitats de gènere són una de les assignatures pendents a la majoria de centres educatius del nostre
país. Avui en dia les nostres escoles continuen reproduint els
enfocaments essencialistes i biologistes sobre el gènere i la
sexualitat que són, per desgràcia, encara molt presents també
a la societat. Plantejaments que encapsulen el gènere dins la
dualitat home-dona i la heteronormativitat i invisibilitzen o
negativitzen totes les altres opcions, mostrant a més uns models molt estereotipats del que representa ser home, dona i, en
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l’estrany cas que s’hi parli, fins i tot ser gai, lesbiana, bisexual
o transgènere. Aquest plantejament escolar es justifica en base
a una pretesa cientificitat que intenta reduir el gènere a una
qüestió anatòmica i el sexe a una funció reproductiva, però que
no té en compte tota la vessant emocional i identitària que l’envolta. Per aconseguir igualtat real de gènere cal que comencem
a transformar els discursos que donen forma i envolten la
masculinitat i la feminitat, això passa per revisar els valors i
models presents al nostre llenguatge habitual, als textos llegits,
als contes que s’expliquen, a les pel·lícules i obres de teatre
que es veuen, als joguets que es posen a l’abast i, en definitiva,
a totes les activitats on es fan presents aquests models. A més,
els estereotips, bromes i burles sobre les diferències sexuals
i de gènere, així com les actituds masclistes, són una realitat
molt present a la nostra societat i als centres educatius, per
aquesta raó, la normalització i tractament de les qüestions de
gènere a les nostres aules és bàsica per assegurar un desenvolupament identitari i emocional saludable de tot l’alumnat, així
com per fomentar una actitud de respecte cap a la diversitat
inherent a la nostra societat.

6. El valor d’implicar la identitat en allò que fem.
Noah Harari, al llibre Sapiens, explica que els grups humans
complexos, per tal d’organitzar-se i treballar conjuntament
de forma efectiva, necessiten tenir uns referents compartits,
una identitat comuna que els cohesioni i doni sentit a la seva
col·laboració. El fet de compartir uns referents comuns, una
identitat basada en uns mites i unes creences respecte al món
i la naturalesa del propi grup, ha estat la clau que ha permès
al llarg de l’evolució humana la cooperació entre individus i
l’establiment de xarxes socials més enllà de la tribu. De fet, hi
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ha força proves arqueològiques que han portat als antropòlegs
a creure que els grups humans relativament grans no van començar a formar-se fins que els Homo Sapiens van començar
a imaginar mites compartits que els mantingueren units, allí
es van sembrar les primeres llavors del que avui en dia són les
grans religions o les nacions, és a dir, comunitats enormes de
persones que se senten part d’un mateix grup pel simple fet
de compartir uns determinats mites. Avui en dia es considera
que hi ha un llindar crític en la capacitat organitzativa dels
humans, situat aproximadament en els 150 individus. Una vegada superat aquest llindar cal buscar formes més elaborades
d’organitzar-se per tal de mantenir certa cohesió i efectivitat,
un negoci familiar que creix i s’acaba convertint en una gran
empresa, per exemple, haurà de buscar noves formes organitzatives i reinventar-se per continuar sent eficient. En observar
la història de la humanitat, però també a partir d’estudis sociològics actuals, s’ha vist que davant aquesta dificultat la millor
estratègia és, a més de la creació d’una estructura organitzativa
eficaç, l’aparició d’una identitat compartida.
Aquest fet sociològic hauria de ser tingut en compte als centres
escolars per tal d’aconseguir una òptima organització i funcionament escolar que afavoreixi la implicació i participació
activa de tota la comunitat educativa. L’escola pot ser entesa
com un conjunt d’aules aïllades formades per vint i pocs
alumnes i alguns professors, on les famílies tenen un paper
d’espectadores o, de forma molt diferent, com una comunitat
formada per alumnat, professorat, famílies, personal i tothom
que col·labori i que conjuntament treballi per millorar la vida
escolar. Si concebem l’escola d’aquesta segona manera, necessitarem construir i cohesionar aquesta comunitat educativa
a partir d’una identitat compartida que afavoreixi la col·laboració efectiva entre tots els seus membres. Aquesta col·labo77

ració serà més intensa com més fort sigui el lligam entre tota
la comunitat, fet que arribarà a partir de la generació d’uns
«mites», en aquests cas d’unes creences sobre què és i què ha
de ser l’escola i l’educació, i uns «rituals», com podrien ser les
pròpies pràctiques escolars o les celebracions que es porten a
terme a l’escola.
El mateix passarà a nivell de petits grups, ja siguin grups-classe, cicles, grups internivells o altres formes organitzatives que
articulin l’escola. Per afavorir un bon clima de treball i uns
grups cohesionats caldrà buscar referents que els infants puguin utilitzar per identificar-se i desenvolupar un sentiment de
pertinença a aquestes comunitats més petites, fet que millorarà
la convivència, l’habilitat de fer front als problemes i conflictes de forma col·lectiva, així com la capacitat organitzativa i
de treball en grup.
En la majoria d’escoles pareix que no es tingui gaire en compte
la importància de les identitats en la vida escolar, més enllà del
rol assignat als sistemes educatius com a garants del manteniment d’una cultura i identitat nacional. Des de les escoles no
s’és prou conscient de la influència d’allò que passa a les aules
a l’hora de forjar una identitat personal positiva, ni tampoc
del potencial de les identitats compartides per afavorir una
comunitat educativa i uns grups cohesionats. Wenger (2000)
remarca que la identitat ha de ser una part essencial de tota
teoria social de l’aprenentatge, sent imprescindible la seva
consideració en els tres àmbits següents: a l’hora de realitzar
qualsevol anàlisi i disseny de pràctiques escolars, en la consolidació d’una comunitat cohesionada i, finalment, en tot procés
de generació de significats. A continuació s’explicarà amb més
detall en quin sentit són importants les identitats en cadascun
d’aquests moments essencials en tota pràctica educativa.
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6.1. Com podem incloure les identitats en les pràctiques
escolars?
El caràcter valoratiu i classificatori de les institucions educatives comporta l’adquisició d’identitats d’èxit o fracàs
entre l’alumnat, a més, els diferents itineraris que ofereixen
els centres educatius al llarg de tot el procés d’escolarització
porten l’alumnat cap a unes determinades identitats professionals. Aquesta especialització comença a partir de l’educació
secundària, però sobretot una vegada passada aquesta etapa
obligatòria a través dels mòduls professionals, el batxillerat
i la universitat. La primària i l’ESO, per tant, són etapes on
l’alumnat ha d’entrar en contacte amb el saber d’una forma genèrica, global, sense especialitzar-se, però prenent consciència
de tota la diversitat de rols professionals al seu abast, ja que
ben aviat se li demanarà que comenci a escollir un camí formatiu o laboral. Això vol dir que, durant aquesta etapa d’educació obligatòria, l’alumnat hauria d’aprendre els fonaments
culturals i cientificotècnics de la societat, però també hauria
de poder conèixer i explorar un ampli ventall d’experiències
professionals que li donessin certa perspectiva de la riquesa
present en el món del treball.
Evidentment a l’escola no es podran reproduir tots els oficis
del món adult, però si recuperem els mètodes desenvolupats
per Freinet fa més de mig segle, veurem que no és tan difícil
oferir espais d’aprenentatge on els infants puguin experimentar
i aprendre a partir de treballs concrets situats dins de diferents
àmbits «professionals»: espais de cuina, botiga, tallers de
fusteria, tecnologia, electrònica, fotografia, edició de vídeos,
espais per a l’expressió artística, els esports, la representació,
la música, la construcció de maquetes o objectes reals, l’hort,
la realització de petites recerques de ciències naturals o socio79

lògiques, etc. A través d’aquests tipus de treballs les matèries
instrumentals s’utilitzaran com a tals, com a instruments i
no com a objectius en elles mateixes. El llenguatge verbal es
convertirà en una eina per planificar les feines, treure conclusions individuals i col·lectives, explicar experiències, escriure
de forma creativa, etc. Les matemàtiques, per la seva banda,
enteses com un altre tipus de llenguatge per comprendre i modificar el món, s’empraran per resoldre tot tipus de situacions
emmarcades dins dels petits treballs i projectes que apareguin,
calcular despeses de la classe o l’escola i administrar pressupostos del grup, preparar receptes, dissenyar construccions,
comprendre dades de les recerques realitzades, mesurar espais
i ritmes... Activitats carregades de sentit real i pràctic que no
només obriran les portes del coneixement als alumnes, sinó que
els permetran experimentar què representa ser cuiners, fusters,
constructors, actors, artistes, venedors, pagesos, escriptors,
matemàtics, científics...
Per poder oferir aquestes experiències l’escola haurà de repensar la seva organització; potser tal com imagina Tonucci (2012)
per a l’escola del segle XXII, ens caldrà convertir les aules en
tallers especialitzats en el treball dins de diferents disciplines
o, per aproximar els xiquets encara més a la realitat de cada
ofici, realitzar sortides o estades monogràfiques on l’alumnat
pugui observar, reflexionar i treballar en contextos reals com
tallers, boscos, laboratoris, granges, etc. Aquesta vivència de
la multiplicitat d’oficis possibles permetrà als infants anar
situant-se en aquells rols, aquelles tasques on se senti més
còmode i més competent, però sense deixar d’explorar la resta.
Vivències de la diversitat del món «exterior», però també de la
multiplicitats de Jos possibles, del món obert de possibilitats
que és cada ésser humà, cada alumne, experimentant a través
de la vivència i l’acció el teatre de possibilitats simultànies que
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som cadascun de nosaltres. Un teatre on els alumnes podran
representar molts rols diferents i, a partir d’aquests, copsar la
complexitat del món i desenvolupar una identitat sana a partir
de les pròpies capacitats.
Un aprenentatge així s’allunya de la vivència unívoca de
l’alumne que aprèn únicament a través de les tasques i els
objectes propis dels estudiants: llibres, apunts, exercicis,
memòria, exàmens, etc., per convertir l’aprenentatge en un
mosaic de vivències reals emmarcades en contextos plens
de significat. Això s’aconseguirà a través de potenciar unes
dinàmiques socials a l’aula que siguin el més paregudes possibles a la realitat, a través d’unes activitats que donin context
a l’aprenentatge i el situïn en un marc de significat real per a
l’alumnat.
Les teories de l’aprenentatge situat aporten llum sobre els
mecanismes a través dels quals pren forma socialment l’aprenentatge. Lave i Wenger (1990) ens diuen que l’aprenentatge
apareix generalment immers en l’activitat, en el context i en
la cultura i, a més a més, sol donar-se de forma no deliberada.
Aquesta idea defuig doncs l’aprenentatge dirigit, abstracte i
descontextualitzat tan present a les nostres escoles i, en canvi,
ressalta el valor d’un aprenentatge basat en l’activitat, la resolució de problemes reals, la interacció entre iguals i la vivència
d’experiències autèntiques que no només impliquin el fer, sinó
també el ser.
«El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno mismo; por consiguiente, para desarrollar
en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la
educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la
comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quién
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es. Solo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los
demás y comprender sus reacciones» (Jacques Delors, 1994).
Una educació del ser, serà una educació generadora d’històries,
ja què és a través d’aquestes històries viscudes que la identitat,
l’ésser, va prenent forma. Unes històries que de vegades seran
íntimes, personals, i es quedaran marcades en la memòria dels
infants com a moments, espais, situacions..., importants en la
pròpia trajectòria vital i la identitat individual. Unes històries
que d’altres vegades seran compartides, col·lectives, i que
crearan lligams entre totes i tots aquells que les hagin viscut
plegats, contribuint a la forja d’un sentiment de pertinença
i identitat de grup. Unes històries que alguns cops naixeran
entre les parets de l’escola, però d’altres començaran a casa,
als carrers, als mitjans, lluny del centre, però entraran a les
aules a través de les narracions dels propis nens i, un cop a
dins, podran servir de punt de partida per a investigacions i
projectes, és a dir, noves històries. En definitiva, unes històries
que constituiran relats de la pròpia vida i del creixement de
l’infant durant el seu pas per l’espai ple de vivències que és
l’escola.
6.2. Una identitat compartida pot afavorir la cohesió de la
comunitat educativa?
El fet de compartir una identitat és un dels elements més importants a l’hora de forjar grups cohesionats i unes dinàmiques
grupals basades en el reconeixement de l’altre i el respecte
mutu. Compartir una identitat escolar, en tot cas, no voldrà
dir renunciar a les diferents afiliacions i identitats de cadascú,
sinó simplement sumar una nova identitat compartida al complex entramat que representen les identitats dels ciutadans del
82

segle XXI. Si dins l’escola podem aconseguir que persones de
diferents orígens socioculturals, ètnics, nacionals o religiosos
acabin sentint-se membres d’un mateix grup, no estarem també
contribuint a construir una societat més cohesionada? Serem,
de fet, la demostració pràctica que una societat no ha de ser
homogènia per estar unida, només cal que ens sentim part d’un
projecte comú, un projecte que respecti les nostres particularitats individuals i col·lectives, les nostres identitats múltiples.
Per raons òbvies, en el context escolar aquest projecte comú
haurà de ser per força un procés col·lectiu d’aprenentatge i
creixement. En aquest sentit, tots els projectes escolars seran
oportunitats per a crear aquests lligams tant necessaris entre els
infants presents a l’aula, ja que representaran espais on cada
alumne podrà fer aportacions des de la seva individualitat, a la
vegada que plantejaran reptes col·lectius que caldrà resoldre a
través de la cooperació. Aquesta oportunitat tal vegada es perd
quan els projectes a l’escola es conceben des d’una lògica no
gaire diferent a la dels llibres de texts, convertint-se llavors
en un tour turístic programat cap a uns coneixements i aprenentatges concrets i predefinits. Ara bé, els projectes també
podran ser plantejats d’una forma més oberta, com un viatge
que no sabem ni on comença ni on acaba (Carbonell, 2015).
Aquest plantejament permetrà que els projectes creixin a partir
de les singularitats del grup i es desenvolupin paral·lelament
a la curiositat i els aprenentatges de l’alumnat, donant cabuda
a les diferents subjectivitats presents a l’aula i afavorint que
aquests viatges cap a l’aprenentatge puguin convertir-se en
reflexos d’allò que és el grup, és a dir, en referents identitaris
per a l’alumnat.
La visió clàssica de l’aula com un conjunt d’alumnes treballant i aprenent de forma individual a partir dels seus propis
processos mentals queda obsoleta davant el plantejament ante83

rior, en aquest ens trobem enfront una comunitat de persones
immerses en processos constants de construcció col·lectiva de
significats. Per consegüent, els grups d’alumnes involucrats en
projectes d’aquests tipus no poden ser concebuts com a simples
aprenents d’una determinada matèria, sinó com a exploradors,
investigadors o inclús creadors dins d’un determinat camp
del coneixement. El model de les comunitats de pràctica22
ens pot ser útil a l’hora d’entendre i dissenyar les dinàmiques
de treball en grup dins l’aula, o com a mínim entendre’n les
implicacions identitàries i sociològiques. Les comunitats de
pràctica estan formades per persones que es comprometen en
processos d’aprenentatge col·lectiu dins d’un determinat camp
del coneixement humà, una comunitat de pràctica seria una
tribu aprenent com sobreviure, un grup de músics buscant noves formes d’expressió, una xarxa de doctors explorant noves
tècniques mèdiques o, és clar, un grupet d’alumnes treballant
conjuntament en un projecte comú. La comunitat pren forma a
partir de la implicació de diferents individus en uns processos
socials, unes pràctiques, dins les quals es genera l’aprenentatge. Wenger (2000) ens diu que hi ha tres elements fonamentals
que en combinar-se fan aparèixer una comunitat de pràctica,
a continuació podem veure’n un possible desplegament dins
l’espai escolar.
1. Treballar sobre un camp específic del coneixement, especificitat que crea un sentiment de camaraderia i d’identitat
compartida.
El treball per projectes, en aquest sentit, aportarà una especificitat a la qual mai es podria arribar a través del treball per
assignatures. Els projectes són focus cap a una realitat concreta, un interès o objectiu compartit, així, centrar la mirada
22. Communities of practice en anglès.
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sobre un tema concret comporta haver de posar-nos tots junts
a aprendre i investigar allò que ens interessa, fet que afavoreix
que aparegui el sentiment de camaraderia i pertinença buscat.
Per altra banda, podem estar entenent una situació a través del
llenguatge matemàtic i, per tant, sentir-nos en aquell moment
com matemàtics, després podem explorar la mateixa situació
des de món emocional i expressiu per sentir-nos artistes, més
tard des de l’anàlisi de les seves propietats físiques i químiques
per sentir-nos científics, etc. Com es pot veure, aquest punt està
molt relacionat amb la idea expressada més amunt de permetre
que l’alumnat experimenti el que representa ser i actuar a
través de diferents disciplines, de diferents rols professionals.
Malgrat que aquesta diferenciació sembla estar molt clara en
el treball compartimentat per assignatures, en aquest model
l’alumne està generalment situat en un rol d’estudiant que
aprèn matemàtiques o medi, però no està fent de matemàtic o
científic, per tant, allí no s’està anant més enllà de la identitat
d’estudiant per molt clar que sigui l’àmbit sobre el qual s’està
treballant.
Aquesta assumpció de rols apareix de forma natural a l’etapa
d’infantil a través del joc simbòlic i representatiu: jugant a
ser fuster, venedor, ballarí, perruquer, constructor... Un tipus
d’activitat que introdueix els xiquets en el món i el tipus de
personatges i rols del món adult, a la vegada que afavoreix la
capacitat d’autoregulació de l’infant. Més tard, durant l’etapa
de primària i secundària, arriba el moment en què l’alumne
ha d’exercitar aquesta autoregulació a través de la gestió del
seu temps, treball, aprenentatge i emocions. Per aconseguir-ho
s’haurà d’anar un pas més enllà respecte a allò fet durant l’etapa d’infantil, de tal manera que les experiències viscudes no
siguin jocs ni simulacions, sinó pràctiques reals de vida que
permetin als nens immergir-se en situacions, rols i processos
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autèntics. En relació amb aquesta autenticitat, Tonucci, a La
escuela como investigación critica la tendència a banalitzar
tot allò que entra a l’escola: “La investigación, si entra en la
escuela, debe ser un juego, «juguemos a los investigadores»,
y no una práctica de vida que ponga al niño, al muchacho
y al adulto en posesión de la gestión y control de su propio
conocimiento”.
Com veiem, la vida a l’escola pot ser entesa com un reflex
imperfecte de “la realitat” o com una realitat en ella mateixa,
no cal dir que l’ésser humà només s’involucrarà de forma
profunda quan sentirà que allò que fa és real.
2. Compartir l’interès en el desenvolupament i aprofundiment en aquest camp del coneixement i establir les relacions
socials necessàries per a l’aprenentatge mutu.
Aquest segon element només apareixerà a partir de la motivació i l’interès de l’alumnat vers la vida de l’aula, és a dir, de
la seva implicació total en les recerques, dinàmiques i tasques
portades a terme en el grup d’iguals. Un alumne que ha de fer
una activitat «perquè ho diu el mestre» o «perquè ho marca
el llibre» difícilment s’involucrarà personalment en allò a fer,
per tant, d’aquesta manera serà només fruit de la casualitat
i la coincidència que aparegui en tot l’alumnat l’interès per
desenvolupar i aprofundir en el tema treballat. És per això que
l’alumnat haurà de tenir suficient marge per escollir què vol
treballar i de quina manera. A més a més, per tal de fomentar
aquesta iniciativa personal sense deixar de banda el treball
cooperatiu, caldrà afavorir dinàmiques que permetin l’establiment flexible de petits grups de treball en base als interessos
comuns, no tot el grup ha d’estar fent el mateix i sobre el mateix
tema en tot moment, de fet, si a la majoria d’escoles es fa així
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no és per qüestions pedagògiques, sinó simplement per fer més
fàcil la gestió del grup. Per altra banda, serà essencial generar
també espais per a la interrelació de tot l’alumnat, projectes
que involucrin tothom en un objectiu compartit, així com
moments on es pugui compartir el treball i els aprenentatges
realitzats per cadascú.
3. Desenvolupar unes pràctiques que permetin treballar i
aprendre junts de forma efectiva.
Finalment, haurem de trobar unes dinàmiques organitzatives
que permetin a l’alumnat treballar en grup de forma efectiva.
Aquesta tasca serà principalment del professorat, però també
hi tindrà molt a dir l’alumnat, el qual poc a poc haurà d’anar
regulant de forma més autònoma el seu treball. Caldrà oferir
entorns adequats per a aquests tipus de treball, consensuar unes
normes de funcionament i uns objectius individuals i col·lectius clars que donin seguretat i guiïn el treball a realitzar, així
com disposar dels recursos necessaris per realitzar les tasques
programades, a més, serà molt important generar espais d’auto
i heteroavaluació formativa que permetin ajustar el treball i els
aprenentatges realitzats als objectius i expectatives establertes
(Wiliam, 2010). Difícilment trobarem receptes màgiques que
puguem simplement aplicar i gaudir dels resultats; tot model
organitzatiu i de funcionament de l’aula requereix d’un procés
d’observació de les característiques i relacions entre l’alumnat
i d’assaig error de diferents estratègies de gestió del grup. Serà
mitjançant aquest procés d’investigació que cada mestre podrà
anar construint aquelles pràctiques més adequades i efectives
per a cada grup i alumne.
Aquests són els tres eixos a partir dels quals es construeixen
les comunitats de pràctica, uns eixos que poden ser-nos útils
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per reflexionar sobre com les nostres dinàmiques d’aula afavoreixen, o no, la implicació de l’alumnat des del propi ser com
a individus i com a grup. No obstant això, aquest és només
un dels camins per arribar-hi, el sentiment de pertinença pot
aparèixer de moltes altres maneres, però sempre a través de
l’establiment d’uns referents i un tipus d’activitats amb els
quals tothom pugui sentir-se representat i involucrat emocionalment.
- Les festes. Espais de diversió, convivència i pertinença.
Les festes escolars seran una altra de les pràctiques que més
poden influir en l’aparició i consolidació d’un sentiment de
pertinença que cohesioni la comunitat educativa en el seu
conjunt. A la nostra societat les celebracions són moments de
diversió, però també espais per generar identitats compartides.
Les escoles han de ser molt conscients d’aquest fet i aprofitar
les festivitats que s’hi celebren per potenciar una identitat
comuna que uneixi a tots els seus membres. Per aconseguir-ho
no s’haurien de reproduir de forma acrítica les festes de la
societat que envolta l’escola, és més, si volem que les celebracions escolars reforcin la identitat d’escola caldrà dotar-les
d’una idiosincràsia pròpia, ja sigui a partir del folklore local o
creant referents propis; en tot cas, caldrà reforçar la presa de
consciència per part de l’alumnat que les festes serveixen per
unir-nos i identificar-nos com a grup, tenint sempre present que
l’objectiu últim de la festa és afavorir la vivència en l’alumnat
i en tota la comunitat educativa d’aquests lligams que ens
uneixen. A més a més, s’hauria d’evitar en les celebracions
qualsevol biaix identitari que pogués portar a alguns membres
de la comunitat a sentir-se’n exclosos; això no vol dir deixar
totalment de banda el folklore local, ni aquell que han portat
els moviments migratoris, però sí intentar donar-los significats
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propis i minimitzar tot allò que tingui connotacions religioses
o ressalti determinats particularismes culturals.
6.3. Les identitats condicionen la generació de significats?
Les comunitats a les quals pertanyem influencien com els
altres ens veuen, són com unes lents a través de les quals se’ns
mira, però també influencien la manera en què nosaltres veiem
els altres ja que ens donen un marc de significats, les nostres
pròpies lents, a través del qual entendre la realitat. Podríem dir,
de fet, que identitats i subjectivitats s’interrelacionen de forma
complexa i polièdrica. A l’escola això ens ha de fer adonar de
la diversitat de perspectives, de la multiplicitat de possibles
significats atorgats a un fet, a una història o a un saber, que ens
trobarem en tot espai on hi convisqui gent diversa. L’escola ha
de permetre fer aflorar, respectar i valorar aquesta diversitat de
significats possibles per, a partir d’aquí, construir significats
col·lectius. Això no significa renunciar a la validesa científica
de determinats coneixements, sinó entendre que l’aprenentatge
profund només es pot donar a partir de l’explicitació de la pròpia subjectivitat i la dels altres en allò que observem i intentem
entendre, és a dir, a partir de l’expressió dels propis significats
i de la incorporació si cal dels significats dels altres. La idea és
antiga, partir dels coneixements previs, però cal comprendre
que aquests coneixements previs són moltes vegades significats culturals lligats a les pròpies identitats i, per tant, en
compartir-los, respectar-los i valorar-los -cosa que no significa
acceptar-los de forma acrítica-, en realitat estem compartint,
respectant i valorant el que som cadascú de nosaltres.
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TERCERA CRUÏLLA

Més enllà de les fronteres de la cultura

1. Què és «la cultura»?
La cultura és allò que ens diferencia de la resta d’animals i
ens converteix en persones. Clifford Geertz (2000) ens diu que
l’ésser humà és l’animal més desesperadament dependent de
mecanismes de control externs, és a dir, de normes i instruccions culturals que li permetin dominar el seu comportament. Per
tant, és a través de la cultura que aprenem a ser humans i com a
humans relacionar-nos amb l’entorn. La cultura ens serveix per
adaptar-nos al medi i entendre’l, però també per modificar-lo
i crear noves realitats, podríem dir que té una doble funció,
adaptativa i generativa. Definir la cultura no és doncs gens
fàcil, el terme abasta tot allò que som més enllà d’una espècie
de mamífers superiors. És per això que el concepte «Cultura»
té diverses accepcions dins el món de les ciències socials i, de
fet, els significats que se li han donat han anat canviant amb el
temps, generalment de la mà dels canvis experimentats per les
nostres societats.
El significat clàssic de cultura, i potser el més estès fora de
l’àmbit de les ciències socials, és el d’un conjunt de normes,
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símbols i significats compartits per una comunitat de persones
-una societat-, que els individus adquireixen socialment i a
través dels quals poden comunicar-se i entendre’s els uns amb
els altres i funcionar com a grup. Estaríem parlant de tot allò
que afecta la vida social de la comunitat: llenguatge, estils de
comportament, assignació de rols, rituals, estructura familiar,
formes d’organització política, regles i lleis, hàbits alimentaris, productius, de consum... i podríem seguir enumerant tots
aquells elements que constitueixen la vida en societat. Aquesta
interpretació sobre què és la cultura ha contribuït a generar
la imatge d’un món dividit en societats i cultures diferents,
separades per uns límits clars que les fan fàcilment identificables, així parlaríem de cultura catalana, japonesa, amazic o
estatunidenca. Aquesta idea de la cultura i del món ha estat i
segueix sent la més estesa popularment i, probablement fins
no fa gaires anys, també dins les ciències socials. No obstant
això, actualment altres perspectives sobre la cultura conviuen
juntament amb l’anterior.
A partir dels anys 70 comencen a aparèixer dins del món de les
ciències socials formes més complexes d’entendre la cultura.
Per a Bourdieu (1985) la cultura està formada per un conjunt
de diferents espais socials, que ell anomena camps socials23,
amb les seves normes pròpies, les quals van donant forma a
la ment dels individus que les interioritzen. Aquestes normes
interioritzades són anomenades per Bourdieu habitus, predisposicions que una vegada adquirides determinen la manera
de copsar i entendre les situacions viscudes, així com el tipus
d’accions que hi seran adequades. Així, l’habitus representa
un esquema mental adquirit socialment a partir del qual els
23. Com el camp productiu, econòmic, simbòlic, etc. Però també subcamps com
podrien ser, entre molts d’altres, la universitat, l’escola, el món de la ciència, del
futbol, la televisió...

94

subjectes perceben, interpreten i actuen en el món (Reed-Danahay, 2000). Amb Bourdieu s’esvaeix la idea de cultura com un
tot monolític, ara es converteix en una espècie de conglomerat
d’espais i relacions socials a través dels quals els individus
van aprenent a ser i actuar en societat. Per entendre que és un
camp social podem utilitzar la metàfora del joc, el camp social
és com un joc amb les seves pròpies regles, objectius, símbols
i peculiaritats. Els individus hauran de dominar totes aquestes
característiques del joc per tal de poder participar-hi amb èxit,
i aquest domini arribarà a partir de la interiorització de les regles, símbols i estructures de funcionament que li són pròpies,
és a dir, de l’habitus d’aquest joc/camp social. Bourdieu tingué
influències marxistes i, per tant, teoritzà també sobre com les
desigualtats es perpetuen en la societat. Els camps socials no
estan exempts de les relacions de poder presents a la societat i, de fet, es converteixen en els instruments a través dels
quals les relacions de desigualtat entre classes s’interioritzen
pels seus membres i així queden legitimades. Uns aprenen a
veure, interpretar i actuar com a dominadors i uns altres com a
dominats, uns aprenen a tenir èxit i uns altres fracàs. Aquesta
interpretació de la cultura i les seves institucions com a instruments de perpetuació de l’ordre social constitueix la base de
les teories reproductives, dins les quals Bourdieu és un dels
principals exponents.
Foucault, per la seva banda, analitza des de la filosofia política
com les relacions de poder presents en una societat condicionen, quan no determinen, la producció de coneixement que
hi té lloc i el tipus de relacions socials que s’hi estableixen
(Gledhill, 2000). A partir d’aquesta darrera interpretació i
gràcies també als moviments feministes, als d’alliberament sexual i a les lluites a favor dels drets socials, comença a posar-se
en dubte la naturalesa apolítica de la cultura i de les formes
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d’identificació, les identitats, presents a la societat; la cultura
és vista com a un instrument de reproducció de les desigualtats
en el qual les identitats o categories assignades culturalment
serveixen per construir i legitimar les diferències a nivell de
classe, gènere, raça, etnicitat, edat...
Des d’una perspectiva més centrada en les interrelacions,
l’antropologia interpretativa posa en dubte que la cultura
sigui una entitat estable, acabada i amb límits identificables;
així, la cultura passa a ser definida com un sistema simbòlic
en continu moviment i canvi, creat de forma col·lectiva entre
els diferents membres de la comunitat cultural en un procés
constant de diàleg. James Clifford ho defineix de la següent
manera: «No hay mundos o lenguajes culturales integrados.
Todos los intentos de postular tales unidades abstractas son
constructos de un poder monológico. Una «cultura» es, concretamente, un diálogo abierto y creativo de subculturas, de
propios y extraños, de facciones diversas» (Gledhill 2000). Per
aquest autor els referents culturals homogeneïtzadors apareixen a partir de la necessitat de control d’un poder centralitzat
i centralitzador sobre els individus, les seves identitats i la
diversitat cultural inherent a tota societat. Paral·lelament, Habermas amb la «Teoria de l’Acció Comunicativa» dóna forma
a una noció de cultura complementària a la de l’antropologia
interpretativa. Per a ell els individus tenen la capacitat de crear
nous significats a través de l’intercanvi comunicatiu amb els
altres24, capacitat que dóna als subjectes la possibilitat de trencar amb les estructures socials i els esquemes mentals rebuts.
El subjecte es converteix en agent de canvi a través de l’acte
comunicatiu i de la pròpia reflexió, ja que a través d’aquests
24. Podem observar la similitud d’aquesta idea amb allò explicat a la primera cruïlla
sobre el socioconstructivisme vigotskià, l’interaccionisme simbòlic i l’aprenentatge
dialògic.

96

processos la persona pot modificar les seves creences, prejudicis i formes d’entendre la realitat. Aquests canvis «ideològics»
són els que portaran a realitzar accions per a l’emancipació que
poden acabar transformant l’ordre i l’estructura social (Ayuste
et al., 2009). Aquesta perspectiva de la cultura i la capacitat
individual de transformar-la és el punt de partida del que s’han
anomenat les pedagogies crítiques, les quals posen en dubte
el fort determinisme a l’hora de bastir la realitat individual i
col·lectiva present a les teories reproductives.
Finalment, totes aquestes teories han hagut de donar cabuda
al canvi més gran que probablement ha sofert la humanitat i la
cultura al llarg de la història, la consolidació i acceleració d’un
món transfronterer. Actualment les persones es mouen d’una
punta a l’altra de la Terra en poques hores mentre gent de tots
els cantons del món conviu a les nostres ciutats i pobles, Internet ha esdevingut una plaça pública global on s’intercanvien
continguts culturals, idees i significats de forma instantània, a
la vegada que comprem cada dia béns de consum produïts arreu del planeta. Vivim en societats altament interconnectades
i canviants, i això ha fet que la idea d’un món amb cultures
diferenciades i clarament delimitades estigui cada vegada més
lluny de la nostra experiència quotidiana. A mesura que el món
i les societats es van fent més complexes, es fa difícil d’afirmar
que tots els membres d’un mateix grup cultural comparteixen
els mateixos significats i patrons de conducta. Probablement,
un executiu brasiler tindrà una visió del món i un estil de vida
més pareguts a un executiu nipó que no pas a un habitant d’una
favela de São Paulo, tot i que els dos ciutadans brasilers en
principi compartiran idioma i identitat nacional. Com veiem,
el significat «clàssic» de cultura aplicat a la societat contemporània ens mostraria uns mapes culturals amb fronteres
difuses, podem compartir uns patrons de conducta, símbols
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i significats amb persones que viuen a les antípodes i, en
canvi, no fer-ho amb el nostre veí de tota la vida, amb qui
per altra banda probablement compartirem altres patrons,
símbols i significats diferents. Per tant, quina seria la definició que millor explicaria en que s’ha convertit la cultura
en l’actualitat? Per entendre el concepte cal mirar totes les
definicions anteriors, cadascuna mostra una vessant diferent
d’un fenomen tan complex com la cultura. A més, per acabar
de copsar el que representa la cultura actualment, cal que
n’observem tant la «composició» com la «consistència». Si
en mirem la «composició» veurem que les cultures són també
«multivocals», no s’hi parla una única veu, sinó que s’hi
senten constantment veus diverses, diferents perspectives, de
fet podríem dir que dins de cada cultura hi ha disponibles distintes visions del món que constitueixen un repertori divers, i
de vegades fins i tot contradictori, de significats. Si en mirem
la «consistència» observarem que és líquida o fluïda, no és
un objecte sòlid amb una forma i estructura estable, sinó
que com els líquids s’adapta al recipient que la conté; i qui
alberga la cultura a dintre seu? Les persones que hi formen
part, la interpreten, la re-signifiquen i li donen vida a través
de les seves pràctiques socials. La cultura s’adapta a la ment
del subjecte de la mateixa manera que aquesta pren forma a
través de la cultura, l’una i l’altra es retroalimenten a través
d’una relació complexa i increïblement rica.

2. Reproducció o producció cultural?
L’educació forma part d’uns processos més amplis d’enculturació i socialització en els quals els infants es troben immersos des del naixement. Rhum descriu l’enculturació com
el «procés pel qual un individu adquireix les representacions
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mentals (creences, coneixements...) i patrons de comportament requerits per a funcionar com a membre d’una cultura»
(Baumann, 2004). La definició de socialització podria ser la
mateixa que l’anterior, simplement canviant el terme cultura
pel de societat. La diferència pareix menor, però és realment
significativa perquè en les societats contemporànies hi podem
trobar coexistint diferents cultures, a la vegada que podem
trobar cultures presents en societats diverses. Per tant, en
referir-nos a socialització parlem d’un concepte més ampli
que pot englobar diferents processos d’enculturació que conjugats permetran als individus convertir-se en membres de la
societat on viuen. Deixant de banda aquesta diferència, els dos
processos acaben funcionant com a mecanismes que permeten
als individus interioritzar els costums, coneixements, normes
i valors que necessitaran per a actuar d’acord amb allò que
els altres membres dels grups als quals pertanyen esperaran
d’ells. La diversitat és una realitat intrínseca a la nostra societat i això ens aporta un gran nombre de possibilitats a l’hora
de definir els nostres itineraris de vida. Un membre qualsevol
de la societat catalana pot perfectament haver nascut i crescut
en una família catòlica practicant, haver rebut formació científica i no religiosa en una escola laica, més tard haver fet seu
l’ideari llibertari en una casa ocupada, per finalment haver-se
convertit al budisme i acabar retirat en un monestir budista
de la Catalunya central. Aquest català qualsevol haurà passat
per processos d’enculturació diferents en cadascuna de les
etapes de la vida descrites, però a la vegada haurà après el que
representa formar part de la societat catalana a través d’allò
viscut en cadascun dels espais socials esmentats. A través
del contacte i la interacció amb diferents cultures presents a
la societat catalana aquesta persona haurà anat construint la
seva «pròpia cultura» i haurà anat modificant la seva forma de
pertànyer a la societat.
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Si ens centrem en la infantesa, podem dir sense temor a
equivocar-nos que per a la immensa majoria de la població,
la família i l’escola representen els espais principals on els
xiquets i xiquetes aprenen a ser membres de la societat i fan
seus molts coneixements culturals. Tot i això, els individus
adquireixen trets culturals en contextos molt diversos, de fet,
des de fa uns anys, ha aparegut un altre espai que a poc a poc
ha anat guanyant protagonisme en els processos de socialització i enculturació dels infants contemporanis, els mitjans
de comunicació. Quantes hores es passen els nostres infants
i adolescents davant la televisió? I davant els ordinadors o les
vídeo consoles? En termes quantitatius, podríem dir que hi
ha xiquets que estan més temps davant la pantalla que amb
els seus pares o a l’escola i, a més, generalment l’interès que
fiquen en allò que surt de les pantalles és de lluny molt més
elevat que l’interès que posen en les activitats escolars o, si
és que tenen la possibilitat, en les converses amb els pares.
Sense cap mena de dubte els mitjans transmeten patrons de
conducta, coneixements, actituds i valors. Moltes vegades els
productes audiovisuals i digitals que consumeixen els nostres
infants: pel·lícules, dibuixos animats, vídeos, blocs, música
i videoclips, publicitat, jocs, etc., han segut creats arreu del
món, i en especial als Estats Units25, per ser consumits a nivell
global.
Actualment està acceptat dins el món de les ciències socials
que els processos d’enculturació i socialització no són una
simple repetició d’allò transmès pels grups als quals cadascú
pertany; si l’únic que féssim fos reproduir la cultura heretada
viuríem en societats estàtiques, sense canvis culturals ni socials.
25. A excepció potser dels dibuixos animats, l’origen dels quals és més divers, i els
vídeos d’Internet i els blocs, on les barreres idiomàtiques fan que la tendència sigui
seguir els “youtubers” i els “bloggers” del propi espai lingüístic.
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Les persones no aprenem el que representa ser membres de la
societat d’una manera passiva i neutral, anem imaginant-ho i entenent-ho a partir de la confrontació dialèctica d’allò que rebem
en diferents espais socials, és a dir, som agents actius a l’hora
de generar les pròpies formes culturals. Per a exemplificar-ho
podem observar més detalladament un tret cultural concret com
són, per exemple, els hàbits alimentaris. Ja des del ventre matern
i també durant la lactància el nadó anirà adquirint preferència
pels sabors dels aliments consumits per la seva mare, a més,
durant els primers anys de la infantessa la família proporcionarà
un marc de sabors, costums i creences sobre l’alimentació que
condicionaran el tipus de menjars que preferirà l’infant. Més
endavant, a l’escola probablement s’intentarà donar uns patrons
alimentaris basats en diferents sabers científics que afavoreixin
l’alimentació saludable, a la vegada que els xiquets rebran dels
mitjans de comunicació i la publicitat gran quantitat d’estímuls
que els induiran a consumir determinats productes o tenir certes
pràctiques alimentàries. Finalment, el grup d’iguals, el amics, es
prendran també com a referent i exerciran certa influència sobre
els propis gustos. Probablement hi haurà altres espais socials
que influiran en la consolidació dels hàbits alimentaris d’un
infant, però és previsible que no d’una forma tan directa com els
esmentats. Els espais socials descrits -família, escola, mitjans
i amics-, estaran transmeten informació i patrons alimentaris,
però l’individu anirà construint els seus propis hàbits a partir de
la confrontació de les idees i influències rebudes. Haurà de contrastar, combinar, confrontar, allò que fa a casa amb allò que sent
a l’escola i allò que veu en els amics o als mitjans. D’aquesta
manera, demanarà als pares que li comprin determinats aliments
que ha vist anunciats, es gastarà l’euro setmanal en aquelles llaminadures que tots els seus amics sempre mengen o dirà a casa
que vol portar fruita per esmorzar a l’escola perquè la mestra
el feliciti. A més, tota la informació rebuda s’haurà de conjugar
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amb els gustos cada vegada més consolidats, i força vegades
aquests s’imposaran a tota la resta. ¿Qui no ha vist xiquets que
només volen menjar patates fregides i salsitxes per molt que a
l’escola insisteixen en la importància de l’alimentació saludable
o que a casa intentin que mengi més verdura? Amb el temps és
probable que es vagin introduint nous gustos, aliments i hàbits
a la pròpia alimentació, potser després de provar plats típics
d’altres indrets, degut a creences adquirides sobre la salut o
l’estètica, o qui sap si per posicionaments ètics vers els animals.
Aquest és només un exemple concret, però reflecteix de forma
clara dues característiques essencials de la relació contemporània entre individu i cultura, per una banda, el paper actiu de les
persones en la construcció de la pròpia versió de la cultura a
partir dels sabers i hàbits adquirits en diversos espais socials i,
per l’altra, el caràcter viu i canviant dels trets culturals utilitzats
al llarg de les nostres vides.

3. A l’escola reproduïm o produïm cultura?
«L’objectiu principal de l’educació és crear homes i dones capaços de
fer coses noves, no simplement repetir allò que han fet les generacions
anteriors, homes i dones creatius, inventius i descobridors, (…) que tinguin
unes ments que siguin crítiques, verifiquin i no acceptin tot allò que se’ls
ofereix.»
Jean Piaget26
26. «The principle goal of education is to create men who are capable of doing new
things, not simply of repeating what other generations have done—men who are
creative, inventive, and discoverers. The second goal of education is to form minds
which can be critical, can verify, and not accept everything they are offered». Cita
molt popular de l’autor que va ser publicada per primera vegada a: DUCKWORTH,
E. (1964): «The Artithmetic Teacher». Piaget rediscovered. Vol.11. Num. 7, pàg.
496-499. Com es pot veure la cita original parla només «d’homes», tanmateix en
publicacions posteriors apareix ja «homes i dones» tal com s’ha fet constar a la
traducció realitzada.
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Per regla general, les escoles han estat i segueixen sent
institucions que tenen com a objectiu transmetre i reproduir
la cultura dominant, no generar-ne de nova. Jules Henry,
antropòleg nord-americà, remarca que en les societats actuals encara està molt estesa la idea que «hem de mantenir la
nostra cultura unida aferrant-nos a les idees antigues ja que si
n’adoptem de noves deixarem literalment d’existir». Lamentablement, aquesta creença ha generat i consolidat un sistema
escolar que, en paraules del mateix autor, «és la força central
de conservació d’una cultura». Així doncs, la diversitat serà
vista com una amenaça cap a la supervivència de la cultura
majoritària, la qual correrà el risc de quedar diluïda per la
barreja amb noves idees i costums; com a conseqüència
d’aquesta percepció, com més diversa culturalment serà una
societat, generalment més es reforçarà el paper de l’escola
com a instrument de reproducció cultural.
A l’escola s’intenta que l’alumnat adquireixi costums, coneixements, normes i valors, és a dir, cultura, no només a
través de la transmissió dels sabers que el currículum marca
com a essencials per a cada etapa, sinó també a través del
que s’anomena el currículum ocult, el qual podria ser definit com les normes, costums, creences, llenguatges i símbols que estructuren el funcionament de l’escola i que són
transmeses als individus sense que en cap moment se’n faci
explícita la intenció de ser ensenyats per part de la institució escolar, ni tampoc els mecanismes a través dels quals se
n’apropiaran les persones. Aquest mecanisme d’adquisició
d’aprenentatges culturals afecta tots els actors socials que
intervenen en l’espai educatiu, alumnat i professorat, però
també les famílies dels alumnes o qualsevol persona que
treballi a l’escola. Pel que fa a la funció reproductiva de
l’escola, el currículum ocult té probablement més influència
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que tots aquells sabers que s’ensenyen de forma explícita
a les aules. Com s’ha dit al principi del capítol, la cultura,
en ser interioritzada, dóna forma a la ment de la persona
en tant que condiciona els seus patrons de comportament,
les seves creences, pensaments, emocions... És precisament
en aquests àmbits on el currículum ocult actua, a través
de diferents mecanismes, com a instrument modelador de
l’alumnat. S’assimilen significats a través de la disciplina
i la jerarquia que regeixen les pràctiques en les quals un
participa, dels comportaments observats en els altres, de les
normes que cal complir, dels discursos que articulen la vida
escolar, de les contradiccions entre la pròpia forma d’entendre el món i el que l’escola considera el saber autoritzat27,
dels missatges entre línies o d’aquells que són omesos
dels textos llegits, de les creences sobre l’educació, i un
llarg etcètera. L’alumnat, després d’anys de trànsit a través
d’aquests subtils mecanismes, anirà assumint els hàbits presents a l’escola en relació a l’ordre en els espais escolars, al
treball individual i col·lectiu, la higiene personal, etc., així
com també anirà fent seus els valors que traspuen a la majoria de dinàmiques escolars, com poden ser la cerca de l’èxit,
la competitivitat, l’individualisme, el respecte a l’autoritat,
el gust per les recompenses o la por al càstig. Però no només
això, també a través del currículum ocult es reproduiran a
les aules els rols de gènere dominants, uns models familiars
estàndard o uns estils de vida propis d’una determinada
classe social o grup ètnic. Aquests coneixements, hàbits i
valors no seran apresos a través de la instrucció formal, no
hi haurà generalment una voluntat explícita per part del professorat d’ensenyar-los, ni de l’alumnat d’aprendre’ls, però
pel fet de ser els models organitzatius i relacionals predo27. Coneixement que es considera vertader pel fet de ser impartit per experts -els
mestres-, o provinent de fonts autoritzades -els llibres de text-.

104

minants a l’escola aniran guanyant legitimitat i acceptació
en tant que propis de la «nostra cultura», o «normals» a la
nostra societat. Tot i això, caldrà sempre matisar aquestes
visions tan deterministes. A pesar del poder del currículum
ocult a l’hora de generar patrons de conducta i models de
«normalitat» en l’imaginari escolar i personal dels alumnes,
moltes vegades aquests no seran assimilats de forma passiva, sinó que podran ser qüestionats, modificats o rebutjats
sempre que es puguin contraposar amb altres models rebuts
pels infants.
L’escola generalment reprodueix la cultura dominant, per
tant, hi haurà una sèrie de cultures minoritàries que en el
model escolar tradicional seran excloses o menystingudes.
Cultura minoritària no és necessàriament aquella que porten
els fills de la població immigrada. A tall d’exemple, podem
observar com moltes escoles reprodueixen una cultura organitzativa i de presa de decisions dins les aules basada en
unes relacions jerarquitzades i autoritàries i, en canvi, no
utilitzen o ho fan de forma merament ornamental models
organitzatius assemblearis basats en relacions d’igualtat
a l’hora de prendre decisions per part de l’alumnat. Com
veiem, la cultura organitzativa que domina a la societat
basada en la distribució asimètrica del poder és la que es
reprodueix a l’escola, excloent o menystenint tota la cultura
assembleària que també és ben present a casa nostra. En el
mateix sentit podem dir que l’escola reprodueix una cultura
alimentària basada en l’omnivorisme i no en el vegetarianisme, o la d’una cultura del treball basada en la competitivitat
i no en el cooperativisme. I és clar, també podem observar
aquesta dinàmica excloent en moltes de les cultures que la
població immigrada porta des de tots els cantons del planeta
a casa nostra.
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Els sistemes educatius també s’han utilitzat i s’utilitzen per
transmetre i consolidar determinats usos lingüístics. És evident que a les escoles és necessària una llengua primària de
comunicació i que aquesta hauria de ser la pròpia del territori o
país perquè això és condició necessària, tot i que no suficient,
per garantir la igualtat a l’hora d’accedir al mercat laboral i
afavorir una major cohesió social. A la societat catalana existeix un clar desequilibri entre les dues llengües principals del
país28 i, generalment, hi ha la tendència a utilitzar el castellà
com a «lingua franca» en cas de trobar-se parlants d’idiomes
diferents. Aquest fet fa necessari el suport institucional a la
llengua més dèbil per tal d’afavorir-ne la vitalitat. A pesar de
la conveniència de la priorització del català en l’àmbit educatiu per compensar aquest desequilibri político-lingüístic, les
escoles haurien de concebre’s com a espais plurilingües, de la
mateixa manera que ho és el món real, on es puguin utilitzar
totes les llengües de l’alumnat en contextos reals i sempre amb
intenció comunicativa.
Portem amb nosaltres un bagatge cultural divers i diferent de
les altres persones amb les que convivim, per tant, a l’escola
sempre ens trobarem alumnes amb cultures diferenciades, i
de fet, en certa manera tots ho seran. La nostra societat, i la
immensa majoria de societats contemporànies, són diverses no
només pel fet d’incloure comunitats procedents de diferents
bandes del món, sinó també, i sobretot, per la possibilitat dels
individus de construir la pròpia identitat i cultura a partir d’un
ventall ampli de referents culturals i simbòlics. En aquest
28. Segons dades de www.ethnologue.com, el castellà té al món aproximadament
quatre-cents milions de parlants com a llengua materna i uns noranta milions com
a segona llengua; el català per la seva banda té quatre milions de parlants com a
llengua materna i uns cinc milions com a segona llengua. També podríem parlar de
la desigual presència d’ambdues llengües als mitjans o de la distinta consideració
d’aquestes dins del marc legal català, espanyol i europeu.
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sentit, l’escola tindrà un gran potencial per convertir-se en un
escenari de creació de noves formes culturals pel fet que allí
s’hi troben persones amb bagatges culturals molt diversos,
no obstant això, aquest potencial pot acabar quedant-se en
no res si l’educació es concep des de la transmissió vertical
i jerarquitzada de sabers autoritzats i no des de la riquesa de
l’intercanvi i la construcció col·lectiva de significats.

4. L’escola intercultural, un espai d’intercanvi i
aprenentatge igualitari.
L’escola pública hauria de ser també popular29 i, en societats
culturalment tan diverses com la nostra, això ha de passar per
força per desenvolupar una educació intercultural. L’escola ha
de ser un reflex de la societat i la comunitat de la qual forma
part, però també ha de servir com a plataforma on tots els
seus membres puguin definir de forma col·lectiva uns valors
i uns referents compartits que afavoreixin una comunitat més
cohesionada.
¿Com poden els centres educatius incloure la diversitat de l’entorn i a la vegada crear elements que ajudin a cohesionar-nos
com a societat? No serà tan difícil combinar aquests dos
principis si partim d’un element que és la clau per al bon funcionament de tota relació entre persones, el respecte. Respectar
significa tenir en compte a l’altre, a l’escola això implica donar
la paraula, escoltar i, a més, permetre que es pensi i s’actuï de
forma diferent. Partint d’aquesta actitud de respecte, l’escola
ha de generar espais que permetin l’intercanvi de coneixements entre tota la comunitat educativa, dins l’aula però també
29. Pública no vol dir res més que finançada i gestionada per l’estat, popular significa que pertany al poble, a les persones que en fan ús.
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fora, s’han d’establir dinàmiques comunicatives que permetin
conèixer a l’altre en profunditat i aprendre així mútuament. De
fet, si s’aconsegueixen crear aquests espais de diàleg i aprenentatge comunitari s’estaran assolint els dos objectius abans
esmentats, per una banda, l’escola donarà cabuda a la diversitat
present a la comunitat i, per l’altra, s’estaran creant referents
compartits a partir de l’establiment de relacions basades en el
respecte, el coneixement mutu i l’empatia. Aquesta serà una de
les característiques definitòries de projectes pedagògics comunitaris com el de Reggio Emilia (Krechevsky & Stork, 2000),
els quals pretenen anar més enllà del que passa dins l’aula o
l’escola a través de dinàmiques de comunicació i participació
que incideixen en el conjunt de la comunitat.
Aquest ambient de respecte i intercanvi arribarà sempre que
les famílies se sentin part del projecte i identifiquin l’escola
com un espai propi, no com una institució estatal aliena que
transmet una cultura i uns valors que no es corresponen amb
els seus. Si això s’aconsegueix, l’actitud de l’alumnat vers
l’escola i l’aprenentatge també millorarà. Una comunitat es
crea mitjançant la consolidació de relacions socials positives
entre els seus membres, per tant, aprendre a comunicar-se i
relacionar-se positivament seran factors imprescindibles a
l’hora d’afavorir una societat cohesionada. Una escola que no
genera aquests espais d’intercanvi i se centra únicament en
la transmissió de coneixements curriculars, difícilment podrà
afavorir la cohesió de la comunitat educativa, ja que sempre hi
haurà alumnes i famílies que veuran el centre educatiu com un
indret estrany, allunyat de la seva realitat. Aquesta percepció
per part d’algunes famílies podrà desencadenar dinàmiques de
confrontació amb l’escola, percebuda com un lloc on s’intenta
que els seus fills abandonin la cultura familiar per abraçar la
cultura escolar. Cal remarcar que això no és només una realitat
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pròpia de minories ètniques o famílies immigrades, en un
context en què les famílies no participen en la vida escolar,
qualsevol discontinuïtat entre allò que la família espera de
l’escola i allò fet a les aules acabarà provocant distanciament,
desconfiança i, fins i tot, confrontació. En canvi, si s’aconsegueixen crear dinàmiques en què les famílies puguin participar
de forma efectiva, tant a nivell de pràctiques pedagògiques
com de gestió d’alguns àmbits de la vida escolar, el resultat
serà una major confiança entre tots els membres de la comunitat educativa, fet que augmentarà el sentiment de col·lectivitat
i minimitzarà les relacions conflictuals entre família i escola
(Schneider et al., 2010). Aquesta és la idea de les comunitats
d’aprenentatge, promoure l’èxit escolar de l’alumnat més desfavorit a través d’una major participació de les famílies en la
vida escolar. Aquesta implicació familiar en el projecte escolar
canviarà les percepcions, tant de pares com de fills, sobre
l’escola i farà augmentar l’interès i els resultats de l’alumnat.
No obstant això, el model de les comunitats d’aprenentatge no
trenca de per si amb la funció reproductiva de l’escola perquè,
per si mateix, no qüestiona ni el currículum visible ni l’ocult
-tot i que hi ha comunitats d’aprenentatge que sí ho fan- i
s’enfoca, generalment, en la millora dels resultats quantificables. La participació a l’escola no només hauria de perseguir
millorar els aprenentatges de l’alumnat sinó que hauria de
buscar també la transformació de les dinàmiques escolars
d’acord amb les necessitats i demandes de la pròpia comunitat
educativa. Si només intentem millorar els resultats acadèmics
a través de la implicació de les famílies, no estarem creant un
diàleg real, sinó una nova forma de transmissió vertical del coneixement, de l’escola cap a les famílies i l’alumnat. En canvi,
allò realment transformador serà aconseguir crear un espai de
diàleg, aprenentatge i presa de decisions compartida entre tots
els membres de la comunitat educativa, fet que pot portar a
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redefinir l’escola per tal d’adaptar-la a les característiques de
la comunitat, posant així unes sòlides bases per a l’esmentada
escola pública, popular i intercultural.
Des d’una perspectiva intercultural és important també
fer una reflexió profunda sobre el tractament que fem de
les festes. En general es tendeix a reproduir les festivitats
de la cultura majoritària, obviant o, com a màxim, tractant
de manera molt superficial les dels altres grups presents a
l’escola amb l’argument que s’han de preservar i transmetre
als nouvinguts les tradicions locals. En l’àmbit de les festes
es fa molt evident la funció reproductiva, o més bé conservadora, de l’escola. Per altra banda, és interessant observar
com recentment moltes escoles han començat a introduir
celebracions que no provenen ni d’un context proper ni de les
comunitats amb presència a l’escola, sinó d’aquesta espècie
de cultura global que acaba sent la cultura nord-americana
exportada arreu del món. Evidentment estem parlant de la
proliferació del Halloween a les nostres escoles. Seria digne
d’estudi intentar entendre el perquè ens és més fàcil celebrar
una festa totalment estranya a nosaltres com el Halloween i,
en canvi, moltes vegades no fem ni la més mínima menció a
les festes pròpies de les cultures diverses del nostre alumnat.
En realitat tampoc es tracta d’això, de fet, cal vigilar amb els
enfocaments multiculturalistes30. Aquests intenten incloure la
diversitat cultural celebrant o treballant les tradicions i festes
dels grups minoritaris a més d’aquelles pròpies de la població
nativa, no obstant això, fent això no es generen noves formes
culturals inclusives, més bé es marquen els límits culturals
30. El multiculturalisme presenta sovint versions essencialistes dels grups i les cultures. Des d’aquesta perspectiva no es sol tenir en compte la diversitat i riquesa
inherent a les comunitats i cultures contemporànies i, a diferència dels enfocaments
interculturals, això fa que es presentin els grups com blocs monolítics i homogenis,
contribuint així a marcar els límits i les diferències entre ells (Obidah, 2000).
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entre les diferents comunitats a través de l’explicitació d’allò
que ens fa diferents, això sí, amb una clara actitud de respecte
i donant-li una valoració positiva. Aquestes festes o rituals
mai podran servir com a referents compartits, mai seran
vistos per tothom com a propis perquè precisament una de
les funcions principals de les festes i els rituals és marcar
els límits dels grups que les celebren. Si el que es busca, en
canvi, és fomentar realment la interculturalitat i la generació
d’espais culturals i identitaris comuns per a tots els membres
de la comunitat escolar, serà molt més efectiu crear festes de
caràcter propi, on tothom pugui participar des d’una posició
d’igualtat, unes celebracions on tots i totes s’hi sentin part i que
tothom tingui la possibilitat d’utilitzar com a referent a l’hora
d’identificar-se com a membre de la comunitat educativa i,
per extensió, de la societat. Això no significa forçosament excloure totalment de l’escola el folklore i les tradicions locals,
ni les pròpies d’altres comunitats, però en tot cas sí ha de
significar deslliurar les festes escolars de qualsevol caràcter
religiós que pugui generar rebuig per una part de l’alumnat
i famílies. L’escola ha de ser un lloc de tots i per a tots i
ningú hauria de quedar-ne al marge per origen ètnic, religiós
o ideològic. No hauríem de patir perquè les tradicions locals
acabin desapareixent si no les mantenim des de l’escola. A
casa, amb els amics, al poble, barri o ciutat cadascú celebrarà
el que voldrà i com voldrà, als centres educatius se n’ha de
parlar del que passa a l’entorn, les festes i celebracions s’han
de treballar i entendre, però un enfocament massa etnocèntric
d’aquestes no afavoreix un model escolar inclusiu. A més a
més, si determinades festes i tradicions acaben desapareixent,
serà perquè han deixat de tenir sentit per a la població i sense
cap tipus de dubte n’apareixeran d’altres que substituiran les
anteriors, tal i com ha passat sempre al llarg de la història de
la humanitat.
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Finalment, és important ser conscients de què l’escola no és
l’únic indret on els infants aprenen la cultura i se socialitzen.
Per tal que les dinàmiques i sinergies creades a l’escola tinguin
una major incidència en el conjunt de la societat, cal que hi
hagi el màxim de coherència entre els diferents processos de
socialització en els quals cada infant es veu immers. És per això
que l’escola hauria de treballar conjuntament amb les famílies
i amb el màxim d’agents socials que participin en l’educació
dels més menuts: monitors de lleure, entrenadors esportius,
mestres de repàs, treballadors de biblioteques o casals, etc.,
per tal d’anar construint entre tots un poble, barri o ciutat que
eduqui els seus ciutadans en el respecte, l’aprenentatge mutu i
la cohesió social, un poble, barri o ciutat educadors (Carbonell,
2015).

5. Pensament crític
Com hem vist, la majoria de societats modernes permeten als
éssers humans contemporanis navegar dins un ventall molt
ampli de repertoris culturals i, per tant, de camins possibles
per on fer transitar les seves vides. No obstant això, per tal de
poder desplegar el potencial individual que comporta aquesta
riquesa caldrà, abans de res, haver pres consciència que hi ha
moltes maneres de viure la pròpia vida, més enllà d’aquella
que porten pares, amics o projecten els mitjans de comunicació. Aquesta presa de consciència serà condició necessària
però no suficient; a més, caldrà observar la diferència des
d’una posició respectuosa i receptiva que ens permeti copsar
tot allò positiu que ens pot aportar la diversitat, i no caure,
com massa vegades passa, en el prejudici o el descrèdit d’allò
diferent al que ens és propi. D’aquesta manera, desenvoluparem una actitud oberta cap a les altres maneres d’entendre el
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món, afavorint que aprenguem els uns dels altres i construïm,
així, la pròpia vida i cultura aprofitant la riquesa que la societat
ens ofereix. El fet d’haver estat immers en una escola on es
portin a terme diàlegs interculturals com els descrits anteriorment afavorirà aquesta actitud oberta, però aquesta haurà
d’anar acompanyada d’un gran sentit crític per tal d’ajudar a
formar, a més, persones lliures. És per aquesta raó que l’escola
no pot eludir la funció de fomentar el pensament crític entre
l’alumnat, entès com un procés constant d’indagació que faci
honor al significat etimològic del mot crític, derivació del grec
Kritikos, que significa «preguntar» i també «ser capaç de discernir». A l’escola, per tant, aquesta capacitat crítica arribarà
a partir de qüestionar-s’ho tot, fins i tot el currículum escolar
o les pròpies creences, i a partir d’aquest qüestionament construir i reconstruir la pròpia visió del món. Tal com va postular
Ortega y Gasset, «sempre que ensenyis, ensenya a la vegada a
dubtar del que ensenyes». De fet, aquest dubte davant allò ja
sabut ha sigut al llarg de la història de la humanitat el motor
que ens ha fet avançar en el coneixement del món, com sinó
Copernic hagués pogut qüestionar-se que la Terra era el centre
de l’univers?
El pensament crític requereix de tres processos mentals clau:
el dubte, l’escolta i el discerniment. Sembla lògic, per tant,
que fóra una prioritat de totes les escoles cultivar aquestes tres
capacitats en la majoria d’activitats educatives. ¿És possible
desenvolupar adequadament aquestes qualitats en una escola
on el saber és transmès de forma vertical des del docent o llibre
de text cap a l’alumne? ¿On queda el dubte si el llibre de text o
l’opinió de l’adult és presentada com a únic coneixement autoritzat i, per tant, no pot ser qüestionat per l’alumnat? ¿Com es
pot afavorir l’escolta de l’altre quan la construcció dels sabers
es dóna en la interpretació i assimilació individual dels conei113

xements i no en l’elaboració col·lectiva a partir del diàleg entre
iguals? ¿Què passa amb la capacitat d’escoltar-se a un mateix
quan els infants no poden seguir els propis interessos perquè
sempre se’ls diu sobre quin tema han de treballar? ¿Quin valor
es dóna al discerniment quan l’objectiu de moltes pràctiques
educatives és que l’alumne repeteixi les respostes apreses a
les preguntes fetes, generalment acceptant una única solució
com a vàlida, i no es fomenta l’exploració del propi pensament
i creativitat per tal de trobar formes originals de resoldre els
problemes? Arribats a aquest punt, què pot fer doncs l’escola
per afavorir el desenvolupament del pensament crític?
En primer lloc, haurà de donar a l’alumnat moments en els
quals sigui ell qui esculli què fer i de quina manera, per tal que
vagi desenvolupant la pròpia capacitat de decisió i a la vegada
aprengui a construir coneixement de la forma més autònoma
possible. Un xiquet a qui se li deixen prendre decisions sentirà
que té la capacitat de definir aspectes importants de la seva
vida i això el farà ser més conscient de la responsabilitat que
comporta el ser i actuar en el món. No obstant això, oferir la
possibilitat de decidir coses rellevants no significa que s’hagi
d’elegir en tot moment allò que es fa, serà probablement més
ric i interessant per a l’alumnat veure’s immers en dinàmiques i activitats on gaudeixi de diferents graus d’autonomia:
moments de treball i experimentació completament lliures,
activitats amb objectius tancats però amb un resultat obert,
projectes col·lectius on la organització i realització de tot el
procés s’hagi d’anar construint de forma consensuada i també
moments on calgui fer alguna tasca pel bé de la comunitat o
d’un mateix. Totes aquestes dinàmiques requereixen per part
de l’adult una mirada atenta i un acompanyament actiu per tal
d’oferir a cada infant el modelatge necessari per ajudar-lo a
portar el seu pensament un pas més enllà, així moltes vegades
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caldrà donar models de conducta, d’organització, de reflexió,
de conversa o resolució de conflictes que els serveixin de guia
i els presentin noves possibilitats d’acció. Uns models que,
de vegades, vindran pel contacte i relació amb els iguals i,
d’altres, per l’acompanyament rebut per part de l’adult. Quan
hi ha la possibilitat d’elegir, els models no són camins tancats
sinó finestres obertes cap a accions o reflexions possibles.
Una persona acostumada a escollir i a construir la pròpia
opinió difícilment acceptarà les respostes prefixades; davant
propostes tancades o idees dogmàtiques haurà après a dubtar i
buscar solucions i maneres de fer divergents. «Dubtar del que
és cert i no pas d’allò que és dubtós, vet aquí l’esperit... I vet
aquí l’arma suprema contra tot sistema i tot adoctrinament»
(Freinet, 2007).
Pel que fa al segon aspecte, l’escolta, no podem obviar que el
factor maduratiu de l’alumnat serà clau per determinar les estratègies utilitzades a l’hora de prendre decisions i en especial
pel que fa a la capacitat d’escoltar els altres. En els primers
anys d’escolarització, l’infant guiat encara pel pensament
egocèntric tendirà a escoltar-se a ell mateix i seguir les pròpies
pulsions, estratègia evolutiva que té com a objectiu que el
petit ésser humà porti a terme aquelles activitats que necessita
per desenvolupar-se adequadament a nivell físic, cognitiu i
emocional. La capacitat d’escoltar-se un mateix és una qualitat
essencial per tal d’assolir un desenvolupament harmònic de
la persona. Una escola que afavoreixi els moments d’elecció
per als infants estarà fomentant el saber identificar les pròpies
necessitats i la realització de les accions que facin falta per
satisfer-les. Aquesta capacitat és innata en les persones, però
es va perdent al llarg de la infantesa degut a l’excés de cel
dels adults a l’hora de dir als petits què és el que han de fer
per arribar qui sap on i, per tant, per la falta de situacions en
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què els infants puguin escoltar el que necessiten i actuar en
conseqüència. Progressivament, a mesura que l’alumne vagi
entrant en la fase més social del propi desenvolupament, s’anirà adquirint la capacitat d’escoltar als altres per, de vegades,
compartir activitats grupals, decidir col·lectivament o donar
sentit conjuntament a les experiències viscudes. És llavors
quan, l’escolta, la participació i l’explicitació de les pròpies
opinions esdevindran un mitjà essencial per a la construcció
del coneixement. En aquest moment és important potenciar
activitats cooperatives que requereixin l’intercanvi d’opinions
i la presa de decisions col·lectives, per tal de fomentar aquestes
qualitats socials tan importants.
Finalment, un infant amb possibilitat de prendre decisions i
amb la capacitat d’escoltar-se a ell mateix i als altres, situat
quotidianament en situacions que li suposin un repte físic,
intel·lectual o emocional, anirà aprenent a avaluar les diferents
opcions que se li presentin per tal d’escollir l’opció més adequada. L’escola ha d’oferir reptes a l’alumnat i ha de deixar
suficient espai per tal que cadascú trobi un camí propi per
superar-los i també, arribat el cas, sigui capaç d’acceptar el
fet de no assolir els resultats esperats. Uns reptes que hauran
de ser personals, de manera que l’alumnat vagi cultivant la
capacitat de resoldre problemes per un mateix, però també
col·lectius, tot fomentant la comunicació empàtica i la col·laboració com les millors estratègies per resoldre les situacions
de forma cooperativa. Uns reptes que fomentin la necessitat
de contrastar les idees pròpies i alienes amb la realitat a través
de l’experimentació, la reflexió i un diàleg argumentatiu dins
el qual l’alumnat vegi la necessitat de convertir les pròpies
opinions en arguments, és a dir, de fonamentar a través de fets
allò que es pensa o es diu. Serà d’aquesta manera com s’anirà
desenvolupant la capacitat de discerniment, és a dir, d’avalu116

ació i selecció d’aquelles informacions rellevants, verídiques
i fonamentades, essencial per esdevenir una persona crítica en
un món saturat d’informació.
Manuel Castells (2007) explica com hem passat del sistema
de comunicació propi de la societat industrial, centrat en els
mitjans de masses i en la distribució unidireccional d’informació «d’un a molts», a un model de societat en xarxa amb una
estructura horitzontal de comunicació que inclou l’intercanvi
de missatges interactius «de molts cap a molts». Això ens ha
de fer prendre consciència de què, en aquest nou espai comunicatiu obert, tots ens convertim en ensenyants i aprenents al
mateix temps, la figura de l’expert perd rellevància i el model
individualista d’aprenent-consumidor resulta totalment obsolet. És per això que el coneixement hauria de ser presentat a les
escoles com un producte inacabat i construït socialment mitjançant la col·laboració i l’intercanvi comunicatiu entre persones. L’educació contemporània té l’enorme responsabilitat de
dotar les noves generacions de suficients eines per discernir
críticament entre els diferents tipus de sabers i fonts d’informació presents a la xarxa comunicativa on vivim. Ja no val
prendre un llibre o un expert com a única font vàlida, sinó que
s’ha de saber nedar entre un oceà de comunicadors transmetent
informació de forma simultània i, a partir d’aquí, construir una
versió pròpia, però fonamentada, de la realitat. Respecte aquest
fet, Innerarity (2011) considera que segurament la funció més
important dels centres educatius d’avui hauria de ser promoure
el pensament crític entre les noves generacions de ciutadans
i ciutadanes per tal que la societat del coneixement no acabi
generant més desinformació i ignorància, una de les paradoxes
més grans dels nostres temps.
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6. Discontinuïtats culturals en les trajectòries d’èxit
o fracàs escolar.
Tothom qui treballi en educació sap que, en termes generals,
l’alumnat immigrat, fill de famílies immigrades, membre de
determinades minories ètniques o de famílies amb dificultats
socioeconòmiques, sol tenir més dificultats a l’hora de fer front
als reptes acadèmics que es plantegen a l’escola. No obstant
això, hi ha estudis que indiquen que això no passa sempre
per igual. En dos estudis diferents, Sílvia Carrasco (2004) i
Jordi Pàmies Rovira (2006) van detectar, a través de diferents
anàlisis dels resultats acadèmics a Catalunya, que l’alumnat
xinès tenia tendència a aconseguir resultats força bons i a ser
vist pels mestres com el prototip de bon estudiant. El fet que
l’alumnat xinès se’n surti tan bé al nostre sistema educatiu,
malgrat la distància cultural i lingüística, fa que ens haguem
de qüestionar si realment aquests són els factors més determinants en relació a la inclusió de l’alumnat estranger a un nou
sistema educatiu. Hi ha nombrosos estudis31 que ens indiquen
que no és la distància cultural i idiomàtica de forma genèrica
la que dificulta als membres de determinats grups assolir el
camí de l’èxit escolar; en canvi, hi ha tres factors familiars,
els quals estan estretament interrelacionats entre ells, sobre els
que sí s’ha observat una connexió directa amb el rendiment
dels xiquets:
1. La proximitat o distància entre els hàbits de comportament i treball de les comunitats d’origen i els de l’escola, fet
molt relacionat amb el nivell acadèmic dels progenitors. Tal
com mostra l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, hi ha
31. L’article de Schneider: «The effects of family on children’s learning and socialization», el qual forma part del llibre The Nature of Learning, fa un bon recull dels
diferents estudis al respecte.
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una forta correspondència entre el nivell d’estudis dels pares
amb aquell que aconsegueixen els fills. A tall d’exemple, només un 24,1% dels fills de pares amb formació bàsica arribaran
a fer estudis universitaris, mentre que un 63,8% dels fills de
pares amb formació universitària ho aconseguirà.
2. Les expectatives que la família i els propis nens tenen vers
l’educació com a mitjà per millorar les condicions de vida.
A l’Informe Espanya 2012 queda palesa la forta correlació
existent entre el rendiment acadèmic dels fills i les expectatives familiars, les quals probablement estaran influenciades
per l’experiència viscuda com a estudiants i també a l’hora
d’inserir-se en el mercat laboral dels pares.
3. L’estatus socioeconòmic familiar, el qual probablement
afecta el rendiment acadèmic dels fills per diverses raons, en
part per qüestions emocionals lligades a la falta d’estabilitat
que comporta viure en situacions de mancança econòmica,
però també per ser un factor estretament vinculat a les expectatives i també a la proximitat entre la cultura familiar i
escolar. Sigui com sigui, la mateixa Enquesta a la joventut
de Catalunya 2012 apunta que només un 20,6% dels fills de
famílies en situació de precarietat econòmica arriben a obtenir
estudis universitaris mentre que més d’un 60% d’aquells que
provenen de famílies on els dos progenitors tenen un salari ho
aconsegueixen.
Com veiem, tot i que la cultura d’origen pot tenir un pes
important en els dos primers factors, seria potser més acurat
pensar que és la trajectòria familiar, tant a nivell acadèmic com
laboral, la que acaba tenint una major incidència en els resultats
dels infants. A l’escola es requereixen uns hàbits de conducta
i treball que l’alumnat ha de comprendre, adquirir i utilitzar
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per tal de poder progressar acadèmicament. Hi haurà alumnes
que pel tipus d’educació que han tingut en el nucli familiar
tindran més facilitat per adaptar-se als requeriments escolars
que no d’altres, aquest fet els portarà a desenvolupar un sentiment de competència i capacitat envers les tasques escolars
des del principi de la seva escolarització. En canvi, hi haurà
part de l’alumnat que a casa no haurà adquirit aquests hàbits
de comportament i treball, això farà que tingui dificultats per
adaptar-se a les rutines i disciplina escolars i, a diferència dels
altres, visqui l’escolarització amb una sensació de dificultat i
falta de capacitat personal. Aquesta distància entre determinats
aspectes de la cultura familiar i de la cultura escolar rep el
nom de «discontinuïtat cultural», com diu Mehan: “todos los
estudiantes, pero sobre todo los de bajos ingresos y los de
familias de minorías étnicas y lingüísticas, se ven obligados,
en circunstancias normales, a aprender las reglas tácitas de la
cultura del aula” (Rodríguez Izquierdo, 2010). La família serà
el primer espai on s’adquiriran aquestes regles i, d’aquesta manera, els infants que tinguin uns pares que transmetin amb els
seu model i amb les normes familiars uns hàbits i uns sabers
propers als que es requereixen a l’escola tindran més facilitat
per adaptar-se i progressar acadèmicament. Com hem dit, això
passarà perquè els pares hauran adquirit aquests hàbits i sabers
a través de la pròpia formació acadèmica, o perquè els progenitors tindran unes elevades expectatives sobre el potencial de
l’educació per millorar les condicions de vida dels seus fills i,
per tant, afavoriran des de casa el desenvolupament i consolidació dels hàbits de treball i estudi necessaris per assolir l’èxit
escolar.
Si canviem ara la perspectiva d’anàlisi i passem d’una mirada
micro a una de macro, podrem adonar-nos que aquests tres factors esmentats més amunt no només tenen incidència a nivell
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individual, sinó també per a societats senceres. A l’informe
PISA, per exemple, hi podem veure com en general els països
amb més èxit acadèmic tenen una població que comparteix,
de forma majoritària, les tres característiques familiars que
afavoreixen l’èxit a l’escola.
1. La proximitat entre els hàbits de comportament i treball.
La disciplina i el treball dur són hàbits que donen prestigi i es
transmeten des de les famílies ja que són valors propis de la
cultura majoritària del països en qüestió.
2. Les expectatives. L’escola, el professorat i l’èxit acadèmic
són molt valorats entre la població.
3. L’estatus socioeconòmic. El mapa de resultats a l’informe
PISA no varia gaire, salvant algunes excepcions, del mapa
de distribució de la riquesa, a major PIB generalment millors
resultats a PISA.
El valor que una societat dóna a l’educació incideix de forma
directa en la inversió que fa l’estat a l’hora de dotar de recursos,
formar el professorat i estimular la recerca per a la millora de
l’escola. Això, a la vegada, augmenta la qualitat de l’educació
i la competència docent, fet que comporta un increment del
valor que es dóna a la institució escolar i al professorat, i genera, a través d’aquesta retroalimentació positiva, una millora
constant del sistema educatiu. Seguint aquesta lògica, veiem
que tots els països que lideren les proves internacionals, els
emergents asiàtics i els més consolidats del nord d’Europa, han
fet grans plans i inversions en educació. Però no només això,
a més, aquestes societats també comparteixen la percepció que
l’èxit escolar és el camí per al progrés social i l’obtenció d’unes
condicions laborals dignes per al futur, hi ha unes elevades ex121

pectatives vers l’educació de les noves generacions. Aquesta
idea porta a les famílies i també a part de l’alumnat a posar
un gran esforç en l’assoliment de bons resultats acadèmics,
això vol dir que en molts de casos les famílies exerciran molta
pressió sobre els seus fills i aquests també sobre ells mateixos
per tal d’arribar a l’èxit escolar. Un exemple molt significatiu
d’aquest fenomen són les societats asiàtiques. El cas potser
més cruent és Corea del Sud, país que ha aconseguit en els
darrers anys posar-se al capdavant en les proves educatives
internacionals, però on al mateix temps estan augmentant de
forma vertiginosa els suïcidis entre menors de 18 anys, en
molts casos a causa d’haver tret resultats negatius a les proves
escolars.
És essencial donar valor a l’educació dels nostres fills, però és
molt més important escollir bé el valor que li donem. No és el
mateix reconèixer i afavorir el potencial dels espais educatius
per fer créixer els infants des de la felicitat, l’autonomia, el coneixement, la col·laboració i el pensament crític, que pretendre
convertir les escoles en indrets de lluita i competitivitat per
a la consecució «d’èxit a la vida» a través de l’obtenció dels
millors resultats acadèmics.
Per altra banda, a la majoria d’escoles els bons resultats arriben
si l’alumne se sotmet a una disciplina rígida i un treball intens
tant a l’escola com a casa. Si aquestes són les conductes que ens
porten a l’èxit escolar, resulta força fàcil d’entendre perquè les
societats més «disciplinades» i amb una cultura del treball més
estricta obtenen més bons resultats a les proves internacionals,
això és el que passa tant als països asiàtics com als del nord
d’Europa. Si agafem el cas de Finlàndia, país amb uns resultats
excel·lents a les proves PISA, ens trobem amb una societat
d’herència luterana on es dóna un gran valor a la responsa122

bilitat individual, la disciplina i l’esforç pel treball, com tots
sabem uns hàbits molt ben valorats en el món de l’educació.
Weber va teoritzar sobre com determinats valors protestants,
especialment calvinistes, afavorien l’assoliment de l’èxit en
les societats capitalistes (Collins, 1994). En l’actualitat, probablement aquest també tindria quelcom a dir respecte al fet que
determinades societats i grups culturals obtinguin més bons
resultats en uns sistemes educatius que segueixen un model
organitzatiu i una lògica de producció cultural desenvolupat en
paral·lel i amb evidents connexions amb el capitalisme.
Les proves PISA analitzen l’adquisició de determinats continguts considerats bons indicadors del rendiment acadèmic
però se’n deixen molts d’altres, probablement tant o més
importants, que són precisament els que fan referència a qüestions relacionals, emocionals, creatives o de pensament crític.
Aquestes proves són un bon reflex de l’homogeneïtzació que
ha comportat l’expansió arreu del planeta del model escolar
occidental (Levinson et al., 1996), per tant, de la mundialització d’un determinat model d’alumne i professor, d’uns valors,
d’una disciplina i d’unes definicions concretes d’èxit i fracàs
escolar. Aquestes proves demostren també que hi ha societats
on aquest model funciona millor que en d’altres, i a casa nostra
els resultats mai han segut gaire bons. S’ha parlat molt sobre
aquestes proves, tant a nivell nacional com en els propis centres educatius, i les respostes oscil·len entre l’adaptació i la
confrontació al model d’escola i d’avaluació que promouen,
aquí a casa nostra materialitzades en les proves de competències bàsiques. Potser, en realitat, no es tracta tant de posar-se
a pensar quin model d’escola i avaluació seria més adient
per a la societat catalana en el seu conjunt, és molt probable
que un model exactament idèntic no pugui ser vàlid ni per a
dues escoles d’un mateix poble o ciutat. Potser la conclusió
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més rellevant que podem extreure de tot això és que cal que
disposem d’un plantejament metodològic i avaluatiu el suficientment obert, el qual pugui ser adaptat a la realitat pròpia de
cada centre i comunitat educativa.
Com a conclusions finals, hem vist com hi ha determinats
aspectes de la cultura majoritària d’un país o d’una comunitat que facilitaran o dificultaran l’obtenció de bons resultats
acadèmics. El factor socioeconòmic reclama accions a nivell
nacional i internacional per aconseguir un major repartiment
de la riquesa, en aquest sentit poc podem fer des de les escoles
més que seguir treballant per fer despertar consciències al
respecte; però en els altres dos aspectes sí tindrem mitjans per
aconseguir més equitat educativa. Per millorar les expectatives
vers l’educació cal en primer lloc desenvolupar un model educatiu integrador que sigui atractiu i engrescador per a tots els
tipus de famílies que formen la societat: immigrades o natives,
amb formació o sense, de grups minoritzats o no, amb més o
menys recursos econòmics... Però per augmentar les expectatives vers l’escola no serà suficient amb això, és imprescindible
també seguir avançant en la creació d’un sistema laboral que
encoratgi els joves a estudiar a través d’unes sortides laborals
dignes i proporcionals a la formació obtinguda. Finalment, per
reduir les distàncies entre els hàbits familiars i escolars serà
imprescindible convertir les famílies en agents actius a l’escola
a través de la seva participació a l’aula i en tantes dinàmiques
escolars, d’aprenentatge i també organitzatives, com sigui
possible. D’aquesta manera no només aconseguim aproximar
la cultura familiar i l’escolar, sinó que a més generem complicitats i sinergies que, a la vegada, acaben portant una millora
de la percepció de l’escola per part de les famílies i amb això
un augment de les expectatives vers l’educació.
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QUARTA CRUÏLLA

Més enllà de les fronteres del poder

1. Pot ser l’escola un espai ideològicament neutral?
«No olvidamos que el alumnado ha surgido en la historia del
sistema educativo con un estatus de inferioridad a la vez que
reconocemos que el profesorado cumple un papel técnico de
ejecutor de lo que otros -en otro nivel más elevado- han decidido en el sistema educativo. Estas funciones de reproducción
y de resistencia , de sumisión y de dominio, de relaciones de
desigualdad y de contradicciones de intereses enfrenta cotidianamente a los sectores o agentes del sistema educativo».
(Martínez Rodríguez, 1996)
Segons Manuel Castells (2000), tota forma d’exercir control
sobre els altres utilitza i necessita la violència. Més enllà de
la violència física aquest autor ens parla també de la violència
simbòlica, la qual és descrita per Bourdieu com «esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como
tales apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas
creencias socialmente inculcadas» (Fernández, 2005). Aquesta forma no tan explícita de violència, i de poder, s’exerceix
mitjançant unes normes, unes actituds i uns marcs de pensa129

ment socialment compartits que condicionen la manera de
ser, de pensar i actuar de les persones a partir del moment en
què aquestes les accepten i integren en els propis marcs de
pensament. La violència simbòlica condicionarà inclús als individus que es revolten contra ella, ja que estarà en aquest cas
generant actituds de resistència, oposicionistes, que sense cap
dubte estaran sent influenciats per allò contra el que lluiten. A
la tercera cruïlla s’ha explicat com les persones construeixen la
pròpia visió del món i del que hauria de ser un comportament
socialment adequat a partir de la incorporació dels trets culturals del propi grup. La violència simbòlica és un dels recursos
utilitzats perquè això passi, és el grup exercint pressió per tal
que tots els seus membres comparteixin una mateixa manera
d’entendre el món i es comportin d’acord amb uns cànons
socialment establerts.
Aquesta forma subtil d’exercir el poder ha anat convertint-se
en l’única legítima en les societats on s’estableixen límits
institucionals sobre la violència física. A l’escola, igual que
dins l’entorn familiar, hem pogut observar grans canvis en les
formes utilitzades per prevenir i corregir les actituds disruptives dels infants. Fa relativament pocs anys la violència física
era l’instrument utilitzat de forma majoritària per aconseguir
autoritat i submissió vers l’adult. Amb el pas del temps, i
degut a un canvi de consciència respecte el tracte als infants
acompanyat d’unes lleis que criminalitzen l’ús de la violència
física, aquesta ha anat sent substituïda per altres formes més
subtils de mantenir l’ordre i el control. Per tal d’aconseguir
inculcar a l’alumnat aquelles formes culturals que des de les
institucions educatives es consideren legítimes s’utilitzen
actualment diferents mecanismes que podríem considerar
violència simbòlica: els càstigs, les notes, les classificacions
d’alumnat i també d’escoles, els deures o inclús la suprema130

cia de determinats sabers culturals en detriment d’altres. No
obstant això, aquests no actuen sobre tothom de la mateixa
manera, com més proximitat hi hagi entre la cultura familiar
de l’alumne i aquella transmesa per l’escola, més facilitat
tindrà aquest per adaptar-se a les normes escolars i fer seu el
saber requerit per prosperar acadèmicament, és a dir, menys
violència simbòlica s’haurà d’exercir sobre ell; en canvi, com
més distància cultural hi hagi, més resistències acostumaran a
aparèixer per part de l’alumne, fet que comportarà un augment
de la pressió de l’escola per tal d’adaptar-lo.
El professorat també està sotmès a pressions que busquen
mantenir el control sobre el seu treball i sobre el fruit de la
seva acció pedagògica. L’educació actualment resta supeditada a una lògica economicista, emmarcada en un constant
procés de racionalització que s’articula fonamentalment a
través de dos mecanismes de control d’allò que és i fa l’escola. Una és la burocratització de la tasca docent i de la gestió
de l’alumnat, l’altra és la rendició de comptes i l’anàlisi de
la qualitat educativa merament en base a criteris numèrics i
resultats quantificables, és a dir, a través d’un control tècnic en
busca d’una pretesa objectivitat. Aquests instruments podrien
ser considerats com formes de violència simbòlica en tant que
emmarquen el treball docent dins d’un esquema prefixat i afavoreixen que s’actuï de forma coercitiva contra aquell mestre
que en sobrepassi els límits. Per altra banda, el fet d’organitzar
i valorar a partir de criteris burocràtics i quantificables unes
relacions humanes tan profundes i sensibles com les que es
donen en la criança-educació és un reflex de com l’escola està
influenciada pel capitalisme, tant a nivell d’estructura organitzativa com de l’imaginari que envolta tot el fet educatiu.
Imaginem-nos que valoréssim les nostres amistats, la nostra
parella o la relació amb els nostres fills a partir únicament dels
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resultats obtinguts en determinades proves estandarditzades
que servissin per mesurar la qualitat d’aquestes relacions, ens
pareixeria probablement una barbaritat, doncs precisament
això és el que es fa a l’escola. Per tal d’aconseguir una major
objectivitat i traçabilitat es redueix l’experiència escolar i les
relacions socials que hi tenen lloc a dades mesurables. No ens
estarem oblidant alguna cosa pel camí?
A poc a poc la visió empresarial s’ha anat convertint en hegemònica en els espais educatius, l’administració educativa traspua pensament empresarial per tots els seus porus: eficiència,
estàndards, indicadors i un llarg etcètera de conceptes i procediments importats del món de l’empresa. Tot i que el problema
no és només que s’organitzi el sistema educatiu seguint el
model empresarial, sinó que, a més a més, l’escola des de sempre ha contribuït a la constitució dels individus consumidors
que reclamava la societat de consum. Aquesta idea és clau,
el consum és el motor que fa créixer l’economia i, per tant, el
model capitalista necessita estar constantment generant nous
clients (Bauman, 2001); d’aquesta manera l’escola ha estat
moltes vegades pensada com un espai essencial per forjar les
bases del que seran els futurs, i també presents, consumidors.
Des dels seus inicis el nostre sistema educatiu ha concebut
els xiquets com a receptors, és a dir consumidors, de sabers i
hàbits, no com a agents actius en el propi desenvolupament i
en la generació d’idees. Al llarg del segle XX, i en molts llocs
encara avui en dia, els nens escolaritzats s’han anat socialitzant
com a consumidors perquè això era el que necessitava el model
econòmic per perpetuar-se (Cohen, 2000), a nivell econòmic
no interessava una ciutadania que generés el que necessitava
i fos autosuficient, sinó uns individus que compressin fins
i tot el que no necessitaven; de la mateixa manera, a nivell
polític mai ha convingut una societat civil organitzada i activa
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políticament, però sí uns ciutadans disposats a «comprar» allò
que ofereix el mercat electoral. Encara actualment l’èxit en el
sistema educatiu es basa en la capacitat de l’individu d’acumular sabers i això és el que avaluen la immensa majoria de
proves. Com més coneixements es tinguin més ben considerat
serà l’alumne, major serà el seu premi-nota en acabar el curs
i, al llarg dels anys, més augmentarà el valor d’aquest en el
mercat laboral. Curiosament, aquesta acumulació és l’element
central del model d’èxit capitalista, l’acumulació de capital i
béns materials i la construcció de la pròpia identitat a partir
d’allò que es posseeix. És que cadascú no té allò que es mereix? Aquesta visió meritocràtica, tant de l’educació com de
l’economia, emmascara una realitat molt més complexa.
Una de les bases del model escolar meritocràtic és que el
coneixement és igualment accessible per a tothom i, per tant,
l’èxit depèn només de la capacitat de cadascú (Sutton, 2000).
Això evidentment no és així, tal com ja s’ha explicat quan
parlàvem de les discontinuïtats culturals, l’alumnat que prové
d’un nucli familiar amb cert benestar econòmic, un nivell
acadèmic elevat i un marc cultural proper a l’escolar tindrà
moltes més possibilitats d’assolir el coneixement valorat a
l’escola que no pas aquell nascut en una família de baix perfil
acadèmic, amb dificultats econòmiques i una cultura que tingui pocs elements en comú amb l’escolar. Aquest fet desmunta
completament la idea sobre la qual es fonamenta la suposada
equitat educativa, ja que l’escola acaba funcionant moltes
vegades com un espai on les desigualtats es reprodueixen, i no
només això, com el lloc on aquestes queden legitimades per
una ideologia escolar que responsabilitza els propis alumnes
del seu fracàs i no té en compte els condicionants socioculturals que intervenen en les trajectòries de l’alumnat. Això
no significa que el professorat no se n’adoni que el fracàs de
133

determinats alumnes ve marcat per la situació familiar, sinó
que no hi ha cap mecanisme efectiu per posar-hi remei, i com
no s’hi posa remei, excepte comptades excepcions es podria
ja saber a l’educació infantil quins alumnes acabaran amb
èxit o fracàs la seva escolaritat. Apple (2013) ens diu que la
legitimació de les desigualtats es dóna a l’escola a través dels
mecanismes de selecció i classificació de l’alumnat en base als
«propis mèrits» acadèmics i en la conseqüent estratificació que
genera el sistema de titulacions i credencials resultant. Aquests
mecanismes porten a què determinats grups socials obtinguin
molt més fàcilment els títols acadèmics que donaran accés
als millors llocs de treball i a les posicions més influents dins
l’estructura social i, en canvi, altres grups tinguin moltes més
dificultats per arribar-hi. D’aquesta manera, les diferències
d’origen hauran quedat legitimades mitjançant un llarg procés
de selecció i classificació que acabarà portant sense variacions
significatives32 a una situació no gaire diferent de la d’inici,
però ara sí, amb uns documents que justificaran i convertiran
en legítimes les desigualtats.
La ideologia neoliberal s’ha servit dels sistemes educatius
per convertir-se en hegemònica a gairebé tot el món, així, des
dels primers projectes educatius públics -apareguts de fet com
annexes a les colònies industrials on s’educaven els fills dels
obrers de l’emergent Europa capitalista del segle XIX- han anat
creixent generacions de ciutadans socialitzats dins els marcs de
pensament i la lògica de vida que regeix la societat capitalista,
i això transcendeix l’àmbit econòmic, ja que no podem oblidar
que en les societats occidentals contemporànies és impossible
32. No es pot posar en dubte que hi ha molts casos d’alumnes provinents de contextos poc favorables que han prosperat en el sistema educatiu i laboral. No obstant
això, són exemples concrets que, tanmateix, no trenquen la tendència general dels
fills a accedir a una posició dins l’estructura social i econòmica semblant a la dels
pares.

134

desvincular el model econòmic neoliberal d’una determinada
forma d’entendre la democràcia. Una democràcia de baixa
intensitat on el poder no l’exerceix directament el poble sinó
que aquest el delega, a través d’un sistema electoralista, en un
individu o grup d’individus que l’exerciran de forma unilateral,
sempre a expenses dels lobbies de pressió, generalment econòmics, que faran de poder a l’ombra condicionant l’esdevenidor
polític dels estats. Política i economia s’entremesclen i, com
ara veurem, no es pot menystenir el paper de l’escola com a
transmissora d’aquest model a la ciutadania. L’escola és la
primera de les institucions on els ciutadans entren en contacte
amb l’estat i, per tant, serà l’espai principal on aprendran a relacionar-s’hi. Les escoles són indrets molt jerarquitzats, entre
el professorat, entre aquest i l’administració, però especialment
i de forma molt evident hi haurà una jerarquia ferma entre professorat i alumnat. Els infants entren a l’escola en una posició
de clara inferioritat i, la immensa majoria de vegades, al llarg
de la seva escolarització tindran molt poques possibilitats de
prendre decisions individuals o col·lectives rellevants, és més,
hauran d’estar constantment acceptant de forma inqüestionable
les decisions preses per altres. Quines idees transmet per tant
l’escola respecte el que representa ser ciutadà en una societat
democràtica? I sobre la capacitat col·lectiva de desenvolupar
projectes comuns?
Finalment, al parlar d’identitat podem trobar també elements
que desmenteixen la pretesa neutralitat de l’educació. Avui en
dia les identitats grupals amb capacitat d’aglutinar el major
nombre d’individus es construeixen predominantment entorn
l’origen nacional/ètnic o religiós, precisament aquells tipus
d’identitats sobre els quals l’escola ha actuat històricament
com a transmissora directa. ¿Hagués estat possible generar
aquestes identitats de masses sense uns sistemes educatius
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que les transmetessin? És difícil de dir, però per si de cas, tant
els estats com les institucions religioses sempre ha intentant
mantenir l’educació sota control.
Aquests vincles entre educació i ideologia es mantenen amagats de forma ben conscient per la classe política i els poders
econòmics. Les reformes educatives sempre venen precedides
d’una retòrica i teòrica neutralitat política, sempre apel·lant a
criteris pedagògics, psicològics, o fins i tot directament econòmics, però constantment intentant dissimular el seu contingut
ideològic. Com ja s’ha dit, cap proposta pedagògica pot ser
despullada d’ideologia, l’educació com a procés de socialització i enculturació té com a objectiu fixar les bases culturals i
socials de la societat adulta del futur. L’escola intenta assentar
els fonaments de la societat del demà i, sense cap dubte, la
política, en sentit ampli, és en tota societat el principal element
que en determina les formes d’organització. No obstant això, la
tendència a centrar l’anàlisi educatiu en models individualistes
i psicologistes fa que es resti importància a tot el component
social, cultural, institucional i polític que impregna allò que
passa a les escoles. Caldran, per tant, anàlisis relacionals/
estructurals que entrellacin l’educació amb tots aquests àmbits
de la vida en societat. En un exemple molt clar i recent, no ens
seria possible entendre els objectius de la LOMCE sense tenir
en compte l’estat de les relacions entre Catalunya i Espanya
en el moment que va aparèixer, o desvinculant-ho de frases
tant carregades de contingut polític com la famosa «Nuestro
objetivo es españolizar a los alumnos catalanes» del ministre
Wert. Per altra banda, tampoc podrem entendre què representa
el Decret de direccions aquí a Catalunya si no és com un intent
d’aprofundir en el model de gestió empresarial dels centres
escolars. Aquestes relacions no poden ser enteses si es mira
l’educació com un espai aïllat del context sociopolític on es
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troba, per tant, ens caldrà sempre aquesta mirada relacional/
estructural que ens permeti veure com l’escola interactua dins
l’ecosistema cultural, polític i econòmic. A banda d’això,
tampoc podem oblidar la perspectiva històrica per entendre
l’actualitat educativa. Comprendrem millor la frase de Wert
si mirem els orígens de les institucions educatives i observem
com l’expansió de l’escolarització massiva va portar-se a
terme amb el principal objectiu de legitimar l’autoritat dels
emergents estats-nació europeus, a través de l’establiment
d’un imaginari simbòlic compartit, la nació, però també amb la
voluntat de crear uniformitat i ordre entre la població (Cohen,
2000). Ni tampoc cal deixar de banda la perspectiva global, ¿o
és que els tractats internacionals com el GATS, TTIP, CETA
no representen un intent de forçar la mercantilització de l’educació a països europeus on encara hi ha alguns impediments
legals i reticències socials per convertir l’educació en un bé de
consum més?
Es poden treure conclusions molt diverses de tots aquests
condicionants polítics del fet educatiu, però més enllà de
qualsevol judici de valors, aquests reflecteixen una realitat:
tant si ho sap com si no, el docent està realitzant un acció
política degut a la pròpia naturalesa de la institució escolar.
És necessari que els i les mestres ens adonem d’això, ja que
només podrem convertir les escoles en espais de transformació
social si prenem consciència del potencial de la nostra acció
educativa per empoderar o sotmetre l’alumnat. La política de
partits, de nacions, ideologies i religions, és per ella mateixa
adoctrinadora i excloent, ja que en base a ella es construeixen
identitats polítiques antagòniques que serveixen per separar i
confrontar persones. L’escola no pot entrar en aquest terreny,
però en canvi sí hauria d’afavorir un alumnat crític que sàpiga
identificar, analitzar i fer front a totes aquestes pressions -a tota
137

aquesta violència simbòlica- que la societat intentarà exercir
sobre ells.
Encara queda espai a les escoles per portar a terme pràctiques
educatives transformadores, n’hi ha de fet nombroses mostres
tant en el passat com en l’actualitat. El professorat té capacitat i cert marge de maniobra per evitar quedar atrapat en
les constriccions institucionals i ideològiques que dominen
el panorama educatiu. Caldrà, però, un gran esforç tant a
nivell personal -els i les pròpies mestres- com col·lectiu -el
claustre i la comunitat educativa- per mantenir una autonomia
pedagògica suficient que permeti convertir els centres escolars
en espais crítics de transformació social. Una autonomia que
s’haurà d’articular sobre la construcció d’un relat propi del
sentit que la comunitat educativa dóna a l’escola, una narrativa
pròpia que confronti i superi els discursos i les ideologies que
dominen actualment el món de l’educació.

2. Pot ser el coneixement neutral?
Per què a l’escola s’ensenya el que s’ensenya? Per què pensem
que aquests sabers i no uns altres són els més importants? Jaume
Martínez Bonafé (1994) llença aquestes preguntes per provocar
entre els mestres una mirada distanciada, qüestionadora i crítica
sobre els sabers escolars, i continua... En què consisteix el saber
verdader? De qui és? Com es produeix? Qui parla a través dels
textos que el transmeten? Qui és silenciat? Qui se’n beneficia?
Preguntes que inciten a la reflexió i posen en dubte la naturalesa
neutral del saber (re)produït i transmès a les escoles.
De la mateixa manera que ens passa amb l’educació, tenim
tendència a entendre el coneixement com un artefacte relati138

vament neutral. Solem analitzar-lo com un procés psicològic
o un producte científic i això fa que s’hagi despolititzat la
mirada cap a la cultura que transmet l’escola. En canvi, si
l’observem com un procés sociològic podrem veure que la
cultura escolar està impregnada d’aspectes ideològics, ja que
afavoreix determinats grups, reforça unes formes específiques
d’entendre i situar-se en el món i es distribueix de forma desigual entre l’alumnat. El coneixement, per tant, és sempre una
construcció social fortament influenciada per les relacions de
poder que articulen la societat. És a les institucions educatives
on s’assentaran les bases del que socialment es considerarà el
coneixement vàlid, el saber legítim, o per contrapartida, allà
on determinades idees o creences començaran a entrar en el
que es podria anomenar la perifèria o marginalitat cultural. Podem dir, de fet, que l’escola promou una determinada cultura,
a la vegada que n’exclou d’altres. Precisament per contrarestar
els desequilibris i desigualtats generats per aquest biaix cultural dels sabers escolars, corrents com la pedagogia crítica
intentaran mostrar el paper de les institucions educatives a
l’hora de produir, distribuir i legitimar uns determinats tipus
de coneixements i no uns altres.
Al llarg de la història diversos pensadors i moviments socials
han considerat l’educació i l’accés al coneixement com condicions essencials per convertir-nos en ciutadans lliures i crítics.
Actualment, ningú posa en dubte que la ignorància és aliment
per a la submissió. No obstant això, és la simple alfabetització
la que ens fa més lliures? Quin coneixement és aquell que pot
realment assentar les bases de la llibertat individual i col·lectiva?
Apple ens recorda que el coneixement és poder i, per tant, la
seva distribució forma part de la distribució social del poder.
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Això resulta evident quan observem com l’acumulació de
determinats sabers representa la porta d’entrada cap als llocs
de treball amb més prestigi, els salaris més alts i les posicions
de direcció i control polític o econòmic. L’espai educatiu,
per tant, contribueix a la consolidació de l’hegemonia d’uns
determinats sabers sobre uns altres, a la vegada que legitima
una estructura social i econòmica estratificada en base a l’acumulació d’aquests sabers. Però el valor del coneixement no
es limita a allò que aquest aporta a qui el posseeix, a més, el
control dels mitjans de producció i legitimació33 de determinats discursos -podríem també anomenar-los relats del món-,
esdevé un mitjà molt potent per exercir control sobre la realitat
mateixa -entesa com allò que de forma majoritària s’accepta
com a verdader-. El discurs és la forma a través de la qual el
coneixement circula i es propaga entre la població i, en fer-ho,
acaba condicionant la visió del món de les persones que el fan
seu perquè, de fet, és a través d’aquests relats de la realitat que
tot cobra sentit.
En totes les societats i cultures hi ha un tipus específic de coneixement que es considera legítim i aquest gaudeix de molts
més canals i mitjans per ser distribuït i, per tant, assumit per la
població. Això no significa que no hi hagi contestació ni versions de la realitat alternatives, però aquestes sempre tindran
més dificultats per fer-se sentir i, encara més, per arribar a ser
acceptades de forma majoritària, és a dir, per arribar a formar
part del sentit comú. Des del món educatiu se sol presentar un
aparent consens al voltant del coneixement i l’organització social, però en realitat aquest no existeix, els conflictes i tensions
són constants. No obstant això, el currículum oficial exclou tot
enfrontament i dubte respecte els sabers que hi són presents,
33. A les societats contemporànies aquests són principalment els mitjans de comunicació, els centres educatius i les institucions de recerca.
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de la mateixa manera que obvia els mecanismes a través dels
quals aquests són seleccionats.
L’organització curricular es genera a partir d’una tradició selectiva mitjançant la qual determinats individus i grups tindran
la capacitat de convertir formes i sabers culturals concrets en
coneixement oficial. Aquest fet pot resultar difícil d’observar
per a aquells que es troben a dintre del marc cultural oficialitzat, és a dir, la majoria que llegim aquestes línies; en canvi,
serà molt més visible per a aquells que hi són exclosos. És
per això que, per entendre aquest fenomen, potser ens sigui
necessari projectar una mirada distant i externa cap a processos similars portats a terme al llarg de la història. Des de la
distància, ens serà segurament més fàcil identificar com això
passa, per exemple en societats colonials, quan la cultura de
l’imperi s’expandeix per les perifèries.
«No hi ha epistemologies neutres i les que reclamen ser-ho
són encara menys neutres. (...) El colonialisme va ser també
una dominació epistemològica, una relació extremadament desigual entre els sabers que va conduir a la supressió de moltes
formes de saber dels pobles i nacions colonitzades, relegant
molts coneixements a un espai de subalternitat». (Santos i
Meneses, 2010)34
El colonialisme representa un exemple força evident del caràcter excloent de qualsevol marc epistemològic, i no podem
obviar que el currículum és, de fet, la fixació d’un marc epistemològic concret per tal de ser transmès a les escoles. El nostre
currículum és un reflex de les formes de pensament que han
dominat el món occidental durant la modernitat, per tant, hi
hauran exclusions tant dins com fora d’aquest occidentalisme.
34. Tal com se cita a Martínez Bonafé (2012).

141

Per evitar aquestes exclusions s’haurien d’obrir les portes
de l’escola a formes de coneixement, i de relacionar-se amb
aquest, provinents de contextos històrics i culturals diversos
per tal de confrontar un currículum que està colonitzat per
unes concepcions del món i unes pràctiques socials concretes. Cal doncs una democratització de les formes de generar
coneixement, així com dels mitjans a través dels quals aquest
es fa accessible a l’alumnat. En fer-ho estarem desenvolupant
interpretacions del món construïdes des de la complexitat,
perspectiva indispensable en un planeta amb uns límits culturals cada vegada més difusos.

3. El control de l’espai escolar
L’estat, com a garant de l’educació de tots els xiquets i xiquetes, s’encarrega de crear i homologar centres escolars, però
també de determinar què és i què no és rebre una educació. A
l’estat espanyol, per exemple, dins les pràctiques oficialment
considerades com a tals no entra l’educació a casa, ni tampoc portar la mainada a un espai d’aprenentatge no legalitzat
com pot ser una escola lliure. Només les institucions que
compleixen una sèrie de requisits a nivell d’infraestructures,
personal, horaris, activitats, etc., arriben a rebre l’homologació que certifica que allí, en efecte, s’està educant. El discurs
sobre el qual es fonamenta aquest control és el d’evitar la
marginalització que generaria en els xiquets no escolaritzats
el desconeixement d’aquells sabers considerats essencials per
viure a la nostra societat, però no hi ha dubte que també n’és
a l’origen la voluntat d’influir sobre allò que aprenen, pensen
i senten els futurs ciutadans, és a dir, mantenir sota control els
processos de socialització i culturització de les noves generacions. Aquest control no és fàcil d’exercir, hi ha contestació
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tant per part dels mestres com dels alumnes i, per això, s’han
desenvolupat diferents mecanismes que dificulten i contenen
les accions de resistència que aquests poden portar a terme, a
continuació se n’analitzaran els més rellevants.
3. 1. Hàbits i normes
«Defender diariamente una jerarquía social, acostumbrar a los
jóvenes a callar hasta que se les conceda la palabra, entrar o
salir, trabajar o reír, sólo cuando está permitido, es un duro entrenamiento cuya difícil misión está adjudicada al profesorado
como «funcionario» que vela por el orden social establecido.»
(Martínez Rodríguez, 1996)
L’escola juga un paper clau a l’hora de dibuixar un model
específic de persona, amb uns hàbits, unes actituds, destreses
i capacitats teòricament imprescindibles per aconseguir l’èxit
a la nostra societat. A l’escola els infants no només fan seus
el tipus d’accions i actituds adequades a l’hora de relacionar-se amb els altres i amb el coneixement, sinó que a través
de l’assumpció dels valors implícits en aquestes, estaran
també desenvolupant unes formes determinades d’interpretar
i entendre les relacions entre les persones. Així es va forjant
una visió de normalitat, un consens, entorn una determinada manera de ser i actuar en societat. Una normalitat que
no és més que una percepció que sorgeix de les normes en
què ens hem socialitzat i en les quals, en el cas concret de
l’escola, anem introduint al nostre alumnat (Martínez Bonafé
et al., 1999). És normal que et castiguin per parlar amb un
company? És normal que hi hagi persones que tinguin dret a
cridar als altres? És normal passar cinc hores al dia assegut
fent el que una altra persona diu?
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Les normes són el marc que delimita els hàbits i actituds adequats a l’escola i aquestes s’apliquen a través de l’anomenat
«poder disciplinari». Al llibre Surveiller et punir, Foucault
ens explica com al llarg dels segles XVII i XVIII el cos va
anar convertint-se en un objecte que podia ser transformat i
manipulat a través de la disciplina, és a dir, un objecte sobre
el qual exercir el poder de forma directa per tal de controlar
els individus i, per extensió, la societat. Foucault descriu la
disciplina com «l’anatomia política del detall», la qual busca
exercir el control a través de petits detalls insignificants que
acaben configurant un tot complex que determina el funcionament i l’autonomia dels cossos, és a dir, de les persones.
L’objectiu del poder disciplinari és crear subjectes que s’imposin ells mateixos els límits necessaris per actuar d’acord
amb les regles establertes, de manera que el control a través
de la repressió sigui menys necessari, és el que el mateix autor
anomena «biopoder». Aquest model disciplinari anirà sent desenvolupat fins l’actualitat per diverses institucions: l’exèrcit,
els hospitals, els psiquiàtrics i, sense dubte, també les escoles.
A moltes escoles pareix que els cossos dels infants molestin,
inclús fa la sensació que s’intenti fer-los desaparèixer a través
de l’exhaustiva regulació dels moviments que aquests tenen
permesos fer, de la distribució homogènia dels individus dins
l’aula, de la delimitació dels horaris d’entrada i de sortida, en
algunes escoles inclús a través de la roba que han de portar. A
la immensa majoria d’escoles hi ha una sublimació de la ment
i de les activitats intel·lectuals, l’escola aparentment treballa
sobre la ment dels infants, el cos és quelcom que aporta ben
poc a les tasques escolars fora de l’àrea d’educació física. Al
contrari del que podria semblar a simple vista, aquesta mirada
obsessivament intel·lectual del treball escolar representa una
actuació directa sobre els cossos, els alumnes poden eludir
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les tasques intel·lectuals que l’escola els proposa simplement
desconnectant del que estan fent, però en canvi, si no accepten
la disciplina que s’exerceix sobre els seus cossos seran ràpidament amonestats i, en cas de transgredir de forma recurrent,
considerats susceptibles d’algun tipus de trastorn. Uns trastorns
delimitats per un coneixement científic que marcarà quins
seran els comportaments considerats anòmals, utilitzant com a
norma l’ordre disciplinari escolar i les conductes infantils que
aquest requereix.
Llavors, no hi ha d’haver normes a l’escola? Quan un nou grup
d’alumnes es crea o un nou mestre s’hi incorpora, sempre es
genera un procés de definició d’un conjunt de normes, expectatives i convencions socials que porten a l’establiment del
que Andrew Pollard (2002) anomena “el consens de treball”35,
un marc normatiu generat a través de processos de negociació
que afecta tant l’alumne com el professor i que permet crear
un ambient segur i càlid mitjançant la clarificació del tipus de
comportaments i relacions necessàries per assegurar l’aprenentatge i la convivència. A l’escola és imprescindible un consens de treball que reguli la vida en comunitat i doni seguretat
als xiquets, i també als adults. Quan compartim un espai amb
altres persones hem de saber que s’espera de nosaltres i que
és el que nosaltres podem esperar dels altres. No obstant, si
aquest marc normatiu ve determinat de forma unilateral per la
institució i és viscut com una imposició externa, com un ordre
superior al qual només es pot obeir, l’alumnat el complirà en
major o menor mesura depenent de la capacitat dels mestres
de fer-lo respectar, però serà molt difícil que els alumnes s’hi
sentin compromesos. En canvi, si el procés d’establiment
d’aquestes normes es realitza de forma conjunta entre alumnat
i professorat, serà més fàcil que tothom se senti part activa
35. Working consensus en l’anglès original.
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del procés de definició i, molt important, de manteniment d’un
marc de convivència que permeti a tothom avançar en el propi
creixement i aprenentatge. D’aquesta manera serà més fàcil
que l’alumnat percebi el marc normatiu escolar com una eina
a les seves mans per autoregular la vida en comunitat i no com
un mecanisme per controlar i limitar la pròpia voluntat.
Per altra banda, el sistema educatiu sempre ha respost a les
demandes i necessitats del mercat laboral i, per aquesta raó,
molts dels hàbits que s’han inculcat històricament als escolars
són els que el model industrial ha requerit dels treballadors
adults. A més, a l’hora de concebre els espais, dinàmiques i
normes dels centres, se solen tenir molt més en compte les
necessitats de la pròpia organització escolar que no les dels
infants. Tot això fa que s’hagi de fer un gran esforç per tal que
els infants adquireixin els hàbits que es requereixen per estar
a l’escola i tenir èxit. Evidentment aconseguir que l’escola
sigui un espai d’aprenentatge i convivència no és gens fàcil
amb aules cada vegada més massificades des d’infantil fins a
la universitat o amb la progressiva reducció dels professors de
suport als centres. A més, seria injust dir que tots els hàbits que
l’infant desenvolupa a l’escola responen a aquesta lògica que
posa per davant dels nens les demandes de l’estructura escolar
i laboral. No podem oblidar que l’escola juga un paper molt
important en la socialització de les noves generacions i, per
tant, representa un espai privilegiat per construir vincles positius entre iguals, o respecte el coneixement i el propi treball.
El respecte mutu, el treball cooperatiu, l’esforç per aconseguir
les fites marcades, el goig per llegir, aprendre, treballar amb
cura i calma, per la creació artística... Totes aquestes qualitats
humanes també es cultiven a través de l’adquisició d’hàbits escolars. A l’hora de plantejar-nos quins hàbits, normes i rutines
s’han de treballar a l’escola potser ens hauríem de preguntar
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quins d’aquests es porten a terme per facilitar un determinat
model de gestió de l’alumnat dins l’espai de l’aula o el centre
i quins, en canvi, persegueixen en realitat el desenvolupament
integral de l’alumnat.
3. 2. Currículum i llibres de text
Un dels mitjans més efectius per condicionar allò que s’aprèn
a l’escola és l’establiment d’un currículum oficial i, especialment, la plasmació d’aquest en els llibres de text. Aquests dos
instruments marquen els sabers que l’escola ha d’ensenyar i,
d’aquesta manera, delimiten el marc cultural dins del qual es
mou la vida de l’aula. Això fa que no siguin les cultures i les
experiències de les persones que formen part del grup d’aprenents-ensenyants les que determinin el coneixement que es
construirà a l’espai escolar, sinó un grup d’experts juntament
amb una sèrie d’editorials que seleccionaran els coneixements
en base als seus criteris o interessos particulars. Aquesta selecció legitima el coneixement cultural d’uns alumnes a la vegada
que n’exclou el d’uns altres i representa la imposició d’una
epistemologia, consolidada al llarg de la història a través de les
institucions educatives, que segmenta el coneixement a partir
de tres eixos:
La seqüenciació de sabers en diferents nivells a través
dels quals classificar l’alumnat. La mesurabilitat és una
característica del saber escolar sense la qual ens seria difícil
entendre com aquest es distribueix i s’adquireix als centres
educatius. Una mesurabilitat que es fa possible a partir, en part,
de l’atomització dels sabers culturals en partícules fàcilment
identificables anomenades continguts (la suma, la comprensió
lectora, el nom dels rius...), però sobretot de la seqüenciació
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d’aquests bits de coneixement en una gradació que permeti
identificar-ne de forma exacta i concreta -almenys teòricament- el grau d’assoliment per part de l’alumnat. Aquesta recerca constant de quantificació d’allò que s’ensenya i s’aprèn
fa que moltes vegades se subestimin o s’eliminin tots aquells
aspectes que tenen a veure amb el món de les emocions, sent
aquestes massa complexes per poder ser mesurades i valorades
dins la racionalització tècnica que impregna el nostre sistema
educatiu (Carbonell, 2015).
La parcel·lació del coneixement en base a les diferents disciplines escolars. Aquesta visió parcel·lada del saber dificulta
la comprensió d’un món complex, global i interconnectat, on
els fenòmens naturals i socials són cada vegada més interdependents. Però no només això, Edgar Morin (2015) ens diu
que la separació dels aprenentatges en disciplines té també
conseqüències negatives per a les relacions entre persones;
per una banda, porta a què cadascú tendeixi a fer-se responsable únicament de la seva tasca especialitzada, no es veu el
caràcter sistèmic i relacional d’allò que un sap o fa i això fa
disminuir la presa de responsabilitats vers allò col·lectiu; per
l’altra, aquesta visió segmentada del món fa que les relacions i
interdependències existents entre les persones no siguin fàcils
de percebre i, per tant, disminueixi la solidaritat, tant a petita
com a gran escala.
La separació dels aprenentatges respecte la realitat viscuda. Els llibres de text contenen un saber empaquetat, això fa
que generalment no siguin les experiències de l’alumnat ni la
vida de l’aula allò que determina els aprenentatges a fer, sinó
la narrativa pròpia de cada llibre. Aquesta descontextualització
fa que l’alumnat tingui dificultats per establir connexions entre
allò que aprèn o sap i allò que experimenta a la seva vida, i pot
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acabar comportant desinterès cap a un aprenentatge allunyat
de l’experiència quotidiana.
Val a dir que la progressiva orientació del currículum cap a
l’assoliment de competències està començant a trencar aquesta
forma d’organitzar i segmentar el coneixement, no obstant,
encara queda molt camí per fer perquè les competències siguin
realment els eixos sobre els quals basculi el nostre pensament
pedagògic i, com a conseqüència, les pràctiques d’aprenentatge i avaluació que es porten a terme a les aules. De fet, el
currículum és suficientment obert per permetre que l’alumnat
aprengui d’una forma més globalitzada a partir d’experiències
reals i situacions contextualitzades, encara que això es torna
força complicat quan les assignatures determinen els ritmes
de l’aula i allò que s’ensenya i s’aprèn ve marcat pels llibres
de text. Aquests tenen un grau de sistematització, concreció i
extensió tal que fan difícil que quedi temps i interès per relacionar allò après amb experiències reals que l’alumnat pugui
viure. Per tant, ja que els llibres de text condicionen d’una forma tan directa allò que s’ensenya a les escoles, no ens hauríem
de preguntar què i qui hi ha al seu darrere?
Jaume Martínez Bonafé (2008), en un anàlisi exhaustiu de les
implicacions pedagògiques, culturals i polítiques de l’ús massiu de llibres de text a les escoles, ens diu que aquests són una
coherent concreció de la teoria de la cultura i del coneixement
escolar que va nàixer en els monestirs de l’Edat Mitjana i va ser
institucionalitzada per les ordres religioses dels jesuïtes i els
salesians. Consegüentment, els llibres de text van prendre com
a model de saber i d’aprenentatge el que Freinet va anomenar
la «pedagogia escolàstica». Aquesta té com a característiques
principals la separació entre experiència i coneixement, la
delimitació de tot allò que ha de ser aprés i pensat a l’escola i
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la fragmentació disciplinar; trets que com hem vist més amunt
formen part del dia a dia de la majoria d’escoles actuals i que
han permès establir el llibre de text com el catecisme36 de la
“doctrina escolar”.
Més enllà de l’origen històric i epistemològic dels llibres de
text, si busquem baix la superfície de les editorials més importants de l’Estat espanyol, moltes de les quals s’estenen també
per Amèrica Llatina i altres països, ens adonem que aquestes
tenen dues característiques que fan que sigui molt difícil que
no hi hagi un biaix ideològic en els materials que elaboren.
Com no podria ser d’altra manera, en trobem diverses que tenen una estreta relació amb l’església catòlica: Edebé, fundada
per la congregació Salesiana; SM, fundada per marianistes;
Edelvives, la qual pertany a l’Institut dels germans maristes;
o Bruño, fundada pels germans de la Salle. Per altra banda,
estan totes aquelles que formen part de grans companyies
transnacionals com el grup PRISA amb Santillana i Carvajal,
o la francesa Hachette Livre amb Anaya, Algaida, Vox, Cátedra, Pirámide i Alianza. El llibre de text és un bé de consum i
com a tal està dissenyat i produït per guanyar diners, fet que el
converteix en un objecte que mercantilitza la cultura escolar.
Però, a més a més, aquest presenta a l’alumnat una versió del
món molt marcada pels interessos que tenen les editorials que
els produeixen. En aquests sentit, i a tall d’exemple, és molt
interessant l’anàlisi que Ecologistes en Acció va fer l’any 2006
dels continguts sobre sostenibilitat i ecologisme d’uns 60 llibres de text, tant de primària com de secundària, a través del
qual van arribar a la conclusió que «los libros de texto actuales
sirven fundamentalmente para legitimar el actual sistema de
destrucción ambiental», ja que «las propuestas que hacen ante
36. Segons el DIEC: Llibre que conté un sumari d’ensenyaments i de principis,
especialment de la doctrina cristiana, en forma de preguntes i respostes.

150

los gravísimos problemas de la humanidad y la naturaleza son
de naturaleza individual y se dirigen a paliar los efectos y no
a atajar las causas». Com veiem, en molts materials escolars
s’obvia l’acció depredadora sobre els recursos i el medi ambient del capitalisme i del model de desenvolupament industrial.
¿És possible que un llibre de text editat per una editorial que
depèn d’una gran corporació transnacional amb interessos en
diferents sectors productius mostri una visió crítica del sistema
econòmic que ella mateixa construeix i del qual s’alimenta?
Evidentment no. Aquest és només un exemple dels interessos
ocults que hi poden haver darrere de les editorials, però molt
ingenu seria creure que no passa el mateix amb molts altres
dels temes introduïts a les aules pels llibres de text.
L’any 1928 Freinet va publicar un llibre anomenat Plus de
manuels escolaires on ja s’analitzaven diversos dels problemes que comporta utilitzar llibres de text a les escoles i es
posava en dubte la necessitat i conveniència de l’ús d’aquests,
però els anys no han millorat la situació. Actualment, entre el
professorat hi ha dificultat per sortir de la zona de seguretat
que aporta treballar dins el marc del coneixement delimitat
per les assignatures i sistematitzat per les editorials a través
dels llibres, fet que limita el potencial creatiu, intel·lectual i
transformador de la nostra professió.
«El incremento del empleo de sistemas curriculares preempaquetados como formatos básicos para desarrollar el currículum
lleva virtualmente a que la interacción entre profesores no sea
necesaria. Si cualquier cosa es racionalizada y especificada
antes de su ejecución, entonces el contacto entre profesores
sobre los problemas prácticos del currículum se minimiza.”
(Apple, 1983)37
37. Del llibre «Ideología y currículum», tal com se cita a Martínez Bonafé (1999).
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Jaume Martínez (2011) anomena el «camí de l’alienació» a
l’enfocament professional d’aquells docents que depenen d’un
coneixement expert, al marge de la pròpia experiència vital, que
sustenti i doti de significat la seva pràctica, i per contraposició
a aquest, ens parla del «camí de l’emancipació» com aquella
mirada cap al treball docent que construeix coneixements i
pràctiques escolars pròpies a partir de l’experimentació i la
investigació, i no d’allò que determinen uns «experts» que no
coneixen ni l’alumnat ni el seu context social i cultural.
3. 3. Les notes i els càstigs
Si comencem pel propi concepte d’avaluació, podríem dir
que aquest conté una problemàtica d’arrel difícil de resoldre,
avaluar és donar valor, però a qui s’està valorant en realitat?
A l’alumne? A la seva la família? Als mestres? A la metodologia utilitzada per aprendre? A la metodologia d’avaluació?
Al sistema educatiu? O potser a la societat en el seu conjunt?
L’alumne creix inserit en una sèrie de contextos, dinàmiques
i sistemes que condicionen de forma múltiple el seu camí
d’aprenentatge, per tant, tot i centrar l’avaluació en allò que
l’alumne sap, en realitat això no pot observar-se de forma
aïllada a tot aquest entramat dins el qual l’infant creix i aprèn.
Deixant de banda aquest fet, cal ser conscients que hi ha moltes
formes d’avaluar i algunes, com quan parlem de l’avaluació
formativa, l’autoavaluació o la documentació pedagògica, són
eines molt útils perquè l’alumne prengui consciència del moment de l’aprenentatge on es troba i pugui així seguir avançant,
a banda de ser també uns instruments indispensables perquè el
docent tingui tota la informació necessària per ajustar les seves
accions a les necessitats de cada aprenent. Ara bé, aquests tipus
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d’avaluació no tenen res a veure amb els exàmens i les notes
i, a més, aquests poden utilitzar-se perfectament sense acabar
materialitzant-se en acabar cada trimestre amb els clàssics
informes d’avaluació.
En el capítol sobre identitat hem pogut veure com, a través de
mecanismes com les notes, els criteris estandarditzats, els exàmens i els càstigs, l’escola assigna categories d’èxit o fracàs a
l’alumnat en base a uns suposats criteris objectius.
Freinet (1964) a les seves invariants pedagògiques, exactament
a la número 19, ens diu que «les notes són sempre un error»
i continua: «la nota seria vàlida si fos objectiva i justa. Ho
pot ser, parcialment almenys, quan es tracta d’adquisicions
simples, de la tècnica de les quatre operacions per exemple.
Però pel que fa al treball més complex en què la intel·ligència,
la comprensió, i fins i tot les nocions de comportament s’han
de tenir en compte, tota mesura sistemàtica és inadequada. (...)
Es tracta, evidentment, de la matemàtica més falsa, de l’estadística més inhumana. (...) Com que es tracta de computar, i
amb un mínim d’errors, hom s’até a allò que és mesurable. (...)
Però la comprensió, les funcions d’intel·ligència, la creació,
la invenció, el sentit artístic, científic, històric, no es poden
computar. Per tant, són reduïts al mínim a l’escola, i suprimits
de la competició».
Tant les notes com els càstigs formarien part del que Bernstein
anomena «discurs pedagògic», entenent aquest com un dispositiu que primer crea contextos i categories, després ubica els
individus dins d’aquestes i, finalment, dóna forma a la realitat
en tant que condiciona les relacions socials que aquests individus podran arribar a establir (Rodríguez i Escofet, 2001). Les
notes i els càstigs delimiten què és un bon i un mal estudiant, a
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la vegada que serveixen per col·locar cada alumne dins d’una
o altra categoria i, a partir d’aquí, acaben condicionant el futur acadèmic i professional de l’infant, és a dir, les relacions
socials, laborals i econòmiques dins les quals s’inserirà en el
futur. Encara que a simple vista no ho sembli, els càstigs també
actuen com a eines de classificació i etiquetatge de l’alumnat.
De fet, si les notes són el mecanismes a través del qual es
fan públiques les valoracions dels aprenentatges assolits, els
càstigs serien un dels instruments més potents a través dels
quals es fan públiques les valoracions del comportament de
l’alumnat, tant de cara al propi alumne com a la resta de la
comunitat educativa.
Com veiem, notes i càstigs representen clarament formes de
violència simbòlica que pressionen els infants per tal que
s’adaptin al model estàndard d’aprenent i persona que promou
l’escola, en paraules de Foucault (1974), «a la subordinació, la
docilitat, l’atenció en els estudis i els exercicis, i a la pràctica
exacta dels deures i de totes les demandes de la disciplina escolar». Una pressió que no només serà exercida per l’escola, sinó
també per les comparacions entre companys, per les reaccions
de la família -o qualsevol altra persona propera al xiquet-, per
la possibilitat d’estudiar o treballar d’allò que un vol o per les
projeccions sobre la vida futura del propi nen: no faràs res
quan seràs gran!
Aquest model d’avaluació no només s’utilitza per valorar i
mantenir sota control l’alumnat, a més a més, també s’ha anat
consolidant com una eina per supervisar els centres educatius
i condicionar l’acció pedagògica que aquests porten a terme.
Les avaluacions estandarditzades, com les proves d’avaluació
diagnòstica o les de competències bàsiques, s’han convertit en
instruments per avaluar els centres i determinar a través de
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“criteris objectius” la qualitat de la tasca que aquests porten a
terme. Una il·lusió d’objectivitat a la qual s’arriba a través de
despullar la vida escolar de tot allò relacionat amb valors, pensament crític, habilitats socials, creativitat, autoconeixement,
emocions, vivències positives, etc., i a partir d’aquí valorar
les escoles en base als resultats que els seus alumnes obtenen
en uns exàmens de matemàtiques, llengües i darrerament
també coneixement del medi natural. Les conseqüències d’uns
resultats baixos en aquestes proves comportaran una mala
consideració de l’escola per part de l’administració, pressions
d’inspecció per canviar l’enfocament pedagògic del centre i,
fins i tot, conseqüències econòmiques per als membres del
claustre. Com podem veure, en nom de l’objectivitat s’estan
establint uns mecanismes de control dels centres educatius que
comporten una visió per part de l’administració molt reduccionista del que ha de ser l’educació; l’escola és entesa com
un espai on l’alumnat aprèn a calcular, llegir i escriure, tota la
resta és prescindible. I si això no fos poc, la Llei Wert té previst
fer públics els resultats obtinguts per cada escola i, d’aquesta
manera, que les escoles puguin ser comparades entre elles, és
a dir, que competeixin unes amb les altres per tal d’ocupar
llocs destacats en el rànquing de “qualitat” que en derivarà.
Liberalisme en estat pur. Escoles competint entre elles per
convertir-se en els millors productes del mercat. Els països
anglosaxons tenen experiència en l’aplicació d’aquest model
neoliberal a les escoles i, tal com analitza Xavier Martínez
(2004), al Regne Unit s’hi poden observar diversos efectes
negatius:
1. La pressió pels resultats fa que les escoles augmentin l’obsessió per la disciplina, les pràctiques més tradicionals i se
centri el treball escolar en l’obtenció de bons resultats en les
proves estandarditzades -l’anomenat teach to the test-.
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2. El professorat s’aïlla dins una rutina competitiva on va
desapareixent la cooperació entre mestres i escoles, així com
la participació de les famílies en la vida escolar.
3. Es fomenta la selecció de l’alumnat dels centres en base a
l’origen ètnic, social o per discapacitat, ja que aquests solen
tenir resultats més baixos.
Per acabar una proposta, durant el període d’educació obligatòria
no és necessari que hi hagi notes, tot l’alumnat segueix la mateixa
ruta a través de l’educació infantil, primària i l’ESO, per tant, les
notes no tenen cap sentit. Si els centres educatius utilitzen mètodes
d’avaluació formadora que permetin a l’alumnat i al professorat
situar-se i millorar en l’aprenentatge, no hi ha cap necessitat llavors de posar notes, ni numèriques ni estandarditzades, a més,
per fer saber a les famílies com progressa l’infant es poden fer
reunions periòdiques o informes explicatius de caràcter qualitatiu.
Més endavant, per entrar al batxillerat, als mòduls formatius o a la
universitat hi pot haver unes proves d’accés, de fet com a mínim
per a la universitat ja se’n fan, i d’aquesta manera ja se seleccionarà l’alumnat en base a allò que sap, però només una vegada aquest
hagi triat voluntàriament continuar amb l’educació formal i, per
tant, participar del sistema de classificacions i credencials sobre el
qual aquest s’estructura.
3. 4. Burocratització
La ideologia que impregna l’administració educativa té com
a característica fonamental la idea que l’educació és un procés de producció d’individus que en acabar l’escolaritat han
d’haver assolit unes determinades habilitats lingüístiques,
matemàtiques i actitudinals, juntament amb l’adquisició d’uns
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conceptes bàsics concrets. Això ha comportat que el treball
docent hagi patit un destí semblant a la resta de processos de
producció, els quals s’han anat segmentant en múltiples tasques realitzades per diferents persones, allò que històricament
s’ha anomenat taylorisme. A l’escola aquesta delimitació de
tasques ve marcada en primer lloc per la parcel·lació dels
sabers en àrees i la seqüenciació curricular, però també, d’una
forma cada vegada més pronunciada, per uns requeriments
burocràtics que emmarquen dins d’un format tècnic totes les
feines que el professorat ha de realitzar. Aquest fet aconsegueix reduir l’experiència escolar a una sèrie de documents
i nombres a analitzar i procediments a aplicar, fet que té com
a objectiu últim simplificar la supervisió de les institucions
educatives per part de l’administració.
«El coneixement burocràtic es construeix al voltant de l’esquematització. A la pràctica, els procediments burocràtics suposen
ignorar totes les subtileses de l’existència social real i reduir-ho
tot a mecàniques preconcebudes o fórmules estadístiques. No
importa si parlem de formularis, normes, estadístiques, o qüestionaris, és sempre una qüestió de simplificació. (...) El resultat
deixa molt sovint a les persones forçades a enfrontar-se amb
l’administració burocràtica amb la impressió que s’estan enfrontant amb persones que per alguna raó arbitrària han decidit
posar-se unes ulleres que només els permeten veure el 2% del
que tenen al davant.» (Graeber, 2015)
Apple (2013) afirma que aquesta burocratització i tecnificació
del treball docent és una forma de treure-li control al mestre
sobre la pròpia pràctica, un mitjà per desprofessionalitzar el
professorat i fer-lo més dependent d’allò que dicten els experts
treballant per l’administració. Un fenomen que tindrà lloc a
través de tres mecanismes:
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1. La sobrecàrrega de treball i la consegüent absència de temps
del docent per a la investigació i la reflexió pedagògica.
2. La disminució de la sociabilitat entre col·legues i, per tant,
la disminució del sentiment de comunitat.
3. La manca de bases teòriques sobre allò que es fa, fet que
acaba comportant una major dependència cap a models prefabricats per experts.
Hummel denomina gàbia d’acer a l’estructura i organització
burocràtica, ja que considera que a través d’aquesta la pressa de
decisions polítiques deixa de ser un procés públic d’argumentació on tots els ciutadans poden pronunciar-se, com a mínim a
través de les urnes, per convertir-se en una sèrie de mecanismes
opacs en els quals uns pocs gestors decideixen i en el qual
s’acaben eliminant totalment del procés als vertaders afectats
per les decisions preses, és a dir, la població. L’escola s’ha anat
convertint en una organització cada vegada més burocratitzada
i, d’aquesta manera, s’ha aconseguit excloure a les famílies, a
l’alumnat i també al professorat, de la capacitat de decidir sobre
la immensa majoria dels afers educatius. La burocratització
educativa porta implícita la identificació de l’educació com un
procés administratiu i de producció més38. Aquest fet, lluny de
ser anecdòtic, acaba impregnant la vida escolar de forma profunda a través de la desprofessionalització docent que comporta,
convertint-se en un gran impediment a l’hora de desenvolupar
models pedagògics que s’allunyin de la ideologia tecnocràtica i
s’aproximin a la realitat de les aules i les necessitats dels infants.
38. Graeber ens recorda que malgrat que en els discursos del populisme americà es
tendeix a dir que mercat i burocràcia son conceptes antagònics, realment el creixement del corporativisme modern a partir del segle XIX va representar l’aplicació de
les tècniques burocràtiques també al sector privat, fet que demostra que la burocràcia és una part indissociable dels processos de producció capitalistes.
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3. 5. Resistències
Després de l’anàlisi fet al llarg d’aquest capítol podria donar
la impressió que les escoles són sempre espais per domesticar
i sotmetre els infants, però la realitat és complexa i polièdrica,
de fet, gràcies al lloc que les institucions educatives ocupen a la
nostra societat, les escoles poden també convertir-se en espais
per a l’emancipació. En aquest punt cal que recuperem a Habermas i la seva Teoria de l’Acció Comunicativa per entendre
que els individus no són agents passius que només incorporen
les idees, valors, normes, etc., generats per l’estructura social,
en aquest cas escolar i administrativa; a través de processos
discursius, de la comunicació, els subjectes creen nous significats i això els fa capaços de realitzar accions emancipadores
(Ayuste et al., 2009). Les escoles, per tant, esdevindran moltes
vegades espais de resistència i de transformació social.
Unes resistències que, de vegades, seran portades a terme
per l’alumnat, a petita escala, com aquells alumnes que
mai fan els deures o aquells altres que desconnecten de la
classe i es posen a somiar desperts hores i hores. D’altres
vegades l’alumnat desenvoluparà estratègies més elaborades
per resistir als marcs institucionals, com aquells adolescents
de famílies de classe treballadora que, com a forma de
resistència cultural i identitària, rebutgen uns aprenentatges
i dinàmiques escolars que identifiquen amb els valors de la
classe burgesa i, per tant, veuen com aliens39 Probablement,
quelcom semblant deu passar actualment a casa nostra entre
molts adolescents fills de la immigració o entre bona part de
l’alumnat d’origen gitano. Tot i això, no podem oblidar que
l’alumnat és la baula feble del sistema educatiu i, per tant,
39. Aquest fenomen va ser amplament descrit per Paul Willis en el seu llibre “Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs” (Apple, 2013).

159

aquestes accions de desobediència comportaran un alt risc
de marginació escolar i exclusió del mercat laboral per tots
aquells que les portin a terme.
No passarà el mateix amb el professorat. Aquest, està situat dins
l’estructura escolar en una posició privilegiada que afavoreix
que els canvis que genera s’escampin com una taca d’oli entre
els seus alumnes o entre els companys de professió. Per aquesta
raó, les seves accions de resistència seran més susceptibles
de convertir-se en motor de transformació social, sempre que
aconsegueixin sobrepassar els constrenyiments institucionals
als quals l’escola resta subjecta. De mestres que han imaginat
altres maneres de viure l’escola sempre n’hi ha hagut, la major
part de vegades han estat professors o escoles aïllades que, com
si fossin petites illes, han anat desenvolupant projectes i metodologies alternatives a allò que sempre s’havia fet. En algunes
èpoques, com durant la segona república a l’estat espanyol o als
anys seixanta a França amb el moviment Freinet, han aparegut
fins i tot moviments pedagògics renovadors que degut a la seva
proliferació i treball en xarxa han arribat a convertir-se en verdaders espais de contrapoder dins uns sistemes educatius dominats
per la rigidesa, l’autoritarisme i els aprenentatges desvinculats
de la vida. No obstant això, el sistema ha tendit a engolir i assimilar aquests moviments, incorporant algunes de les tècniques
proposades, però no la nova mirada que representaven, diluint
així el potencial transformador d’aquestes i mantenint sense
gaires vacil·lacions el paradigma educatiu tradicional que ha
definit des dels seus inicis l’educació escolar.
Actualment ens trobem en un d’aquests moments en què
sembla que alguna cosa està canviant al centre i també a la
perifèria del sistema educatiu. Cada vegada hi ha més escoles
públiques amb projectes trencadors i més docents descon160

tents amb el que es fa als llocs on treballen, paral·lelament
estan apareixent a moltes ciutats agrupacions de famílies que
proposen canvis en les escoles dels seus barris o directament
reclamen la creació de més escoles alternatives dins el sistema
públic. Aquest procés de canvi des de l’interior del sistema ha
estat acompanyat des de fora per un creixement exponencial
d’escoletes autogestionades que s’han creat i mantingut gràcies al convenciment i esforç d’unes famílies que buscaven
per als seus fills una educació diferent que ningú els oferia.
A més a més, aquest fenomen estrictament educatiu està sent
acompanyat d’un canvi més global de consciència vers la
societat i el món on vivim, la il·lusió de la transició ha passat
i la democràcia que tenim es veu plena d’imperfeccions, el
convenciment que cal preservar mediambientalment el planeta
es va generalitzant, el capitalisme ha mostrat la seva cara més
perversa amb la crisi i cada vegada menys gent creu en el somni
del creixement il·limitat, tot això ha fet aparèixer moviments
i projectes socials molt potents i progressivament més amplis
per construir alternatives des de tots els àmbits i, com hem dit,
també per sort dins l’educació.
Com veiem, vivim una situació que pot afavorir transformacions
profundes a les escoles, no obstant, no ens podem acontentar amb
què el sistema acabi assimilant alguns elements d’aquests nous
plantejaments pedagògics i, finalment, no s’hagi donat el replantejament d’arrel que ens cal del paradigma que regeix l’educació.

4. Democràcia i escola
Al principi del capítol s’ha descrit la situació d’inferioritat
dels nens i nenes respecte al professorat, aquesta subordinació
infantil no és exclusiva de l’escola i es dóna en qualsevol altre
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indret on els infants entren en relació amb els adults. Aquesta
jerarquia generacional està tan naturalitzada que a quasi ningú
li resulta estrany que en la majoria de contextos els menors no
tinguin ni veu ni vot. Els adults pressuposem que un menor
d’edat no té criteri propi i és, per tant, fàcilment manipulable,
a més, assumim que és egoista i irreflexiu per naturalesa, molt
més enllà d’uns primers anys de vida on aquests trets de la
personalitat formen part de les característiques evolutives de
l’ésser humà. Llavors, en base a aquests posicionaments, els
neguem la possibilitat de participar en la presa de decisions
familiars, escolars, municipals, etc. No obstant, ¿dels adults
que coneixem, quants podríem considerar que tenen poc criteri
o que són egoistes i irreflexius? A més, ¿quants de nosaltres
ens queixem d’un sistema polític on moltes de les decisions
es prenen d’esquena a la voluntat popular, argumentant que
la ciutadania no té criteri en determinats aspectes importants,
com per exemple l’economia? Evidentment cal cuidar els
infants, cal protegir-los i posar-los límits clars per tal que
aquests se sentin segurs i puguin créixer feliços, però aquesta
vulnerabilitat infantil no pot servir d’argument per infravalorar
o directament no escoltar les seves opinions, ni per negar-los
la possibilitat de prendre decisions sobre qüestions rellevants
en els àmbits on participen. Si la llengua, les matemàtiques,
la música, l’expressió artística, etc., es desenvolupen aplicant
els coneixements en situacions reals; ¿com podem pensar que
es pot aprendre que és la democràcia -tenint en compte que
potser és l’aprenentatge amb un component social més elevat- si no podem practicar-la fins als divuit anys? Perquè això
canviï hi ha dues transformacions necessàries, per una banda,
cal modificar la idea que els infants són incapaços de prendre
decisions rellevants, i per l’altra, cal generar espais de relació
i mecanismes de participació que afavoreixin un aprenentatge
real i radical del que representa viure en democràcia.
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La democràcia mai ha gaudit de massa bona salut a la nostra
societat, aquest fet l’ha anat despullant i buidant de significat
fins acabar convertida en una ombra d’allò que podria arribar
a ser. Hi ha de fet una confusió conceptual sobre què és i com
es construeix la democràcia. Segurament tothom té molt clar
que la democràcia és una forma de govern, però la radicalitat
democràtica va molt més enllà del govern/gestió dels afers col·
lectius, tal com ens recorda Maturana (2015), la democràcia és
també un projecte i un acord de convivència entre ciutadans,
i no només això, també podem parlar de formes de generar i
accedir al coneixement més o menys democràtiques. En tot
cas, els ciutadans anirem desenvolupant un significat propi
del que és la democràcia a través de les vivències quotidianes
d’allò que aquesta representa en societat.
La democràcia, entesa com a forma de govern/gestió, és viscuda a través de quatre espais de relació entre individus, els quals
s’articulen en base a uns determinats mecanismes institucionalitzats de presa de decisions que tenen com a objectiu definir i
portar a terme projectes comuns. Aquests espais són:
1. Un sistema polític, tant a nivell macro (estats, autonomies, etc.) com micro (municipis), on el model electoralista
i els partits han fagocitat els procediments i significats
democràtics.
2. Un sistema laboral on s’imposa el model d’empresa vertical en què les decisions són presses de forma unilateral pels
dirigents, mentre els treballadors són executors de les ordres
d’altres.
3. Un teixit associatiu on, aquí sí, trobem una notable variabilitat que va de l’assemblearisme fins al model vertical
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pseudoempresarial, passant per tot allò que hi ha entre
aquests dos pols.
4. Un marc institucional en el qual les relacions entre individus i institucions és regulat per un entramat burocràtic
dins el qual els ciutadans tenen ben poc a dir més que
adaptar-s’hi.
Com veiem, en relació al govern/gestió d’afers col·lectius podem parlar perfectament d’una democràcia totalment raquítica.
Això no vol dir que en l’àmbit dels partits o les empreses no
existeixin experiències d’aprofundiment democràtic40, però en
els dos casos la pròpia estructura del sistema polític i econòmic
fan actualment molt difícil l’articulació i expansió d’aquestes.
Per altra banda, la democràcia entesa com a projecte de convivència serà viscuda en tots els altres àmbits on no hi hagi una
voluntat expressa de gestió, per tant, aquesta impregnarà tota
forma no regulada de relació entre persones. Maturana explica
que la convivència només podrà ser vertaderament democràtica si es compleixen set condicions: la voluntat de conviure,
el respecte mutu, l’honestedat, la col·laboració, l’equitat,
l’ètica, la reflexió -entesa com la possibilitat de preguntar-nos
si desitgem allò que som i estem fent, per tant, estretament
relacionada amb la llibertat i l’autonomia reflexiva-. Tots
aquests elements són essencials, el projecte de convivència
democràtica deixarà de funcionar només que en falti un d’ells.
De la mateixa manera que abans, en analitzar la democràcia a
la nostra societat des d’aquesta perspectiva, la sensació que en

40. A nivell de partits amb l’anomenada «nova política», la qual val a dir que no és
tan nova. A nivell laboral a partir del recent augment de les experiències cooperatives i de l’economia social.
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sobresurt és que encara queda molt camí a fer per assolir un
nivell de convivència democràtica digne d’aquest nom.
Tot i que la idea de democràcia sol veure’s circumscrita als
discursos entorn el sistema macro-polític i la gestió governamental, en qualsevol de les esferes públiques descrites
anteriorment s’està de fet vivint i construint la democràcia, o
la «no democràcia». Sense oblidar que és precisament des de
la proximitat des d’on es poden forjar relacions més purament
democràtiques i, des de la quotidianitat, des d’on es poden
crear amb més facilitat experiències i escenaris crítics de reconstrucció de significats al voltant del concepte democràcia.
«La qüestió important per a nosaltres no és com funciona la
democràcia, sinó com es viu. És a dir, en quina mesura les
subjectivitats s’impliquen en una aventura cultural que les
compromet en un projecte públic. En quina mesura els funcionaments responen simplement a un esquema formal participatiu prefixat, o busquen en les trobades amb l’altre la possibilitat
d’aprofundir i radicalitzar l’esfera pública». (Martínez Bonafé
et al., 1999)
Serà precisament a partir d’aquesta vivència directa i la necessària reconceptualització resultant de la idea de democràcia que la
ciutadania podrà concebre i exigir un model social, polític i econòmic diferent. L’escola pot jugar aquí un paper molt important,
ja que en ella conflueixen diversos dels escenaris descrits més
amunt, de fet tots menys el relatiu pròpiament al sistema polític.
- En primer lloc representa un projecte de convivència, el qual
hauria d’estar regit i dedicat molt especialment al desenvolupament de les set condicions per a la convivència democràtica
enunciades per Maturana.
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- En segon lloc representa el primer espai públic on els ciutadans
interactuen entre ells dins un marc institucionalitzat. Tal com
s’ha explicat anteriorment, l’escola com a institució rep moltes
pressions “burocratitzants”, però això en principi no exclou la
proximitat, confiança i sensibilitat en les relacions allí viscudes,
podríem dir que és la institució estatal probablement més “humanitzada”.
- En tercer lloc, per al professorat l’escola representa també un
espai laboral. En aquest sentit actualment s’està desenrotllant
tot un marc normatiu que ens porta cap a un model de gestió
empresarial de l’escola, a través del qual s’intenta substituir els
processos democràtics de presa de decisions dins els claustres
per un model de lideratge completament vertical. No obstant
això, amb voluntat encara es poden portar a terme experiències
d’organització profundament democràtiques a les escoles.
- Finalment, l’escola porta moltes vegades a les famílies a
organitzar-se i associar-se a través de l’AMPA, o inclús quan
el sistema educatiu no ofereix allò que les famílies busquen a
unir-se per crear escoles autogestionades, de manera que també en aquest sentit pot esdevenir un element democratitzador
dins l’àmbit associatiu.
En conclusió, es pot afirmar que l’escola és l’indret idoni per
començar a experimentar i desenvolupar el sentit real de la
paraula democràcia, ja que si això s’aconsegueix fer en tots
els àmbits implicats en la vida escolar, s’estarà transmetent un
missatge carregat de coherència, sentit i convicció en el model
que allí s’estigui construint. El sistema educatiu públic té
com a objectiu fonamental assegurar l’educació de les futures
generacions de ciutadans, per tant, tenint en compte que mai
es podrà fer bé quelcom que no ha estat experimentat, l’escola
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té la responsabilitat de constituir-se com un espai on es desenvolupin uns hàbits, valors i procediments verdaderament
democràtics.
Hi ha nombroses experiències, tant dins com fora del sistema
educatiu públic -Reggio Emilia, les Democratic Schools,
l’Escola Moderna i moltes altres-, on els xiquets i xiquetes
participen activament en òrgans escolars de pressa de decisions o de valoració/avaluació escolar, adquirint així veu i
vot en la millora, organització i desenvolupament d’aspectes
rellevants de la vida del centre. Hi ha, a més, indrets on això
transcendeix o anticipa el marc estrictament educatiu, llocs
on els infants exerceixen com a ciutadans de ple dret i tenen
la possibilitat d’involucrar-se en òrgans de gestió i decisió
municipal. Hi ha fins i tot xarxes internacionals de municipis
amb aquestes característiques, dins les quals s’intercanvien
experiències i es reforcen i expandeixen les iniciatives,
probablement el projecte d’aquest tipus més estès arreu del
món és el de La ciutat dels infants (Tonucci, 2015). És des
d’aquestes vivències radicalment democràtiques que els nens
i nenes aniran adquirint plena consciència del propi poder
com a ciutadans i del valor real de la paraula democràcia, i els
adults podran anar entenent que, si se’ls dóna l’oportunitat, els
infants també poden ser persones amb criteri propi i capacitat
de pensar, actuar i mobilitzar-se en pro del bé comú. Però el
més rellevant, probablement, serà que després d’haver participat des de la infantesa en aquests processos autènticament
democràtics, els futurs ciutadans adults difícilment podran
acontentar-se amb la democràcia de baixa intensitat que
s’aplica a la majoria d’esferes públiques i, consegüentment,
aquesta presa de consciència pot acabar desencadenant un
efecte dòmino que comporti transformacions més amplies en
el conjunt de la societat.
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L’escola té l’obligació de promoure aquestes iniciatives ja que
és el primer, i principal, espai públic i i institucional en el que
participen els infants. Freinet deia que “un règim autoritari
a l’escola no pot formar ciutadans demòcrates” i, en base a
aquesta idea, va desenvolupar un model d’escola que tenia
com un dels principals objectius educar els ciutadans en uns
valors que portessin cap a una societat plenament democràtica.
Han passat anys des que Freinet va observar aquesta necessitat
social, però seguim al mateix lloc, continua sent imprescindible una escola vertaderament democràtica que formi ciutadans
compromesos en l’aprofundiment democràtic de la nostra
societat.
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DESTÍ FINAL

L’escola en construcció

ALLÀ ON CREIX UNA ESCOLA EN I PER A LA
TRANSFORMACIÓ
Després d’haver creuat diverses fronteres psicològiques,
identitàries, culturals i ideològiques, per fi ens aproximem al
nostre destí, però això no vol dir que el viatge s’acabi, tot just
comença, queden mil cruïlles més per creuar i centenars de
fronteres encara per enderrocar.
Vivim en una societat immersa en processos de canvi i reestructuració constants, per aquesta raó és més necessari que mai
concebre l’escola com un espai generatiu, un espai per a la
transformació i no un indret d’adaptació i repetició d’allò existent. Això comportarà inevitablement moure’s moltes vegades
en la incertesa, en els espais limítrofs entre allò conegut i allò
desconegut. Aquesta mirada farà que l’escola estigui oberta a
l’evolució de la societat que l’envolta, però la convertirà també
en un agent actiu per a la transformació de la realitat i, a més
a més, en un indret on els infants puguin aprendre a viure en
la incertesa que representa créixer en una societat en constant
moviment.
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Al llarg de la història, les religions, les grans ideologies i les
cultures monolítiques han proporcionat uns models de persona,
uns estils de vida i uns sistemes de valors fàcils d’identificar
i, per tant, de transmetre de generació en generació. Posteriorment, les diferents revolucions de l’època moderna, les perspectives crítiques de la postmodernitat i l’arribada de la era de
la informació van començar a deslegitimar aquells patrons i
models que es venien transmetent sense gaires variacions de
pares a fills. Actualment -malgrat les limitacions imposades per
desigualtats i discriminacions encara ben presents- ens trobem
en un context històric on cada ciutadà té al davant centenars de
possibilitats de ser, milers de models diferents a l’hora de definir la pròpia existència. Aquesta apertura pot acabar generant
confusió i vulnerabilitat davant les modes del moment i les
pressions d’un món cada vegada més dominat pels interessos
econòmics i pels fonamentalismes, dels quals són presa fàcil
aquells que busquen seguretat en el mar d’incerteses on vivim.
Per fer front a aquestes tendències cal recuperar un sistema de
valors que ajudi els petits, i també els grans, a desenvolupar
un model de persona obert i adaptat al segle XXI, però amb
uns fonaments morals sòlids que prenguin forma sobre el que
representa la democràcia com a model de convivència. En
aquest camí l’escola tindrà un paper molt important a l’hora
d’iniciar i consolidar espais de debat i negociació d’aquest
marc ètic compartit on no només participin infants i mestres,
sinó també les seves famílies i la resta de membres de la comunitat educativa. L’escola entesa d’aquesta manera serà per
tant un lloc privilegiat per començar a articular i cohesionar
el calidoscopi cultural en què s’ha convertit la nostra societat.
Si una convicció aglutina les pàgines d’aquest llibre és la
necessitat de superar l’educació autoritària, repetitiva, memorística, vertical, bancària, acumulativa..., com se li vulgui dir;
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per construir una educació que brolli dels individus, permetent
que siguin aquests els que donin forma al coneixement des
de la pròpia individualitat, però també des del valor d’allò
col·lectiu i des del rigor que s’aconsegueix en contrastar les
nostres idees amb la realitat; una educació que no «museïfiqui» el saber, sinó que el transformi i adapti a les diverses
realitats quotidianes dels infants; una educació que no etiqueti
i treballi per eliminar desigualtats i construir identitats sanes
entre els més menuts; una educació que calli i escolti; una
educació horitzontal, popular i empoderadora; una educació
que es visqui i que se senti, que s’olori i es toqui, que es vulgui
i s’estimi. Totes aquestes idees han anat apareixent al llarg
de les cruïlles que hem anat creuant durant aquest viatge. El
món del segle XXI ens presenta grans reptes que fan que sigui
imprescindible repensar i reconstruir l’escola, vivim temps i
realitats complexes que han de ser observats en tota la seva
complexitat, només així el futur de l’educació podrà anar de la
mà de la societat del demà.
Hi ha actualment un debat obert, tant a nivell local com internacional, sobre quin ha de ser el paper de l’educació a les nostres
societats, un debat necessari que ens pot portar a redefinir moltes de les creences compartides sobre l’escola i, de fer-se amb
suficient profunditat, inclús sobre la pròpia societat i cultura.
Aquest és un debat que no és nou, ha anat donant-se de forma
recurrent al llarg de la història en petits o grans nuclis que han
desenvolupat projectes que trencaven amb el model tradicional d’escola. Aquí a casa nostra, de fet, hi ha associacions com
els Moviments de Renovació Pedagògica o l’Associació de
Mestres Rosa Sensat que treballen en xarxa des de fa anys per
convertir l’escola en motor de transformació social. Ara sembla
que la taca d’oli s’està escampant. A nivell internacional hi ha
nombroses iniciatives com les Democratic Schools, les escoles
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Waldorf o Montessori, la xarxa Reevo i molts altres projectes
que treballen per construir un canvi educatiu real; a més a més,
sistemes educatius tan oberts i interessants com el finlandès
s’estan prenent com model d’èxit i evolució pedagògica a la
major part de països del nostre entorn. Al mateix temps que
això passa en l’escena internacional a casa nostra el marc
normatiu que regeix el sistema educatiu va obrint-se i donant
a poc a poc cabuda a un abordatge més vivencial i aplicat dels
aprenentatges; mentrestant, els projectes d’escoles alternatives
proliferen dins i fora del sistema i cada vegada més famílies
demanen una educació més respectuosa i motivadora per als
seus fills; es consoliden xarxes, com la Xell o el Craev, de
suport entre projectes educatius autogestionats o entre famílies
que busquen altres maneres d’educar; o fins i tot s’estan creant
projectes com l’«Escola Nova 21» que volen convertir-se en
motor de transformació pedagògica per al conjunt del sistema
educatiu.
El fet que cresquin aquestes iniciatives aquí i allà ens ha de
fer ser optimistes, però cal que mantinguem una mirada atenta
per tal de poder identificar i criticar quan calgui les contradiccions que hi ha també en molts d’aquests projectes, perquè
evidentment que n’hi ha. Generalment aquestes contradiccions
apareixen en combinar la igualtat d’oportunitats amb el fet que
molts d’aquests projectes i iniciatives tinguin un caràcter marcadament elitista, o tinguin entre els seus promotors a institucions poc susceptibles de voler transformar amb profunditat la
realitat econòmica i social del món en què vivim. Un exemple
ben proper és l’esmentada Escola Nova 21. Aquesta promou
un discurs trencador pedagògicament, no obstant això, algunes
de les escoles impulsores són centres concertats que no són
accessibles per a tothom, entre els seus promotors hi ha la
Fundació la Caixa i pren els estudis sobre educació de l’OCDE
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-alguns dels quals val a dir que també s’han utilitzat en aquest
llibre- com a referents teòrics principals. Evidentment això
posa límits a la capacitat d’una iniciativa com aquesta d’incidir
en determinats aspectes, com la necessitat de suprimir la xarxa
dual público-privada al sistema educatiu català o de fomentar
des de les escoles la superació de l’hegemonia neoliberal a les
nostres vides. No obstant això, aquestes contradiccions no ens
haurien de fer rebutjar propostes com aquesta sense més. ¿Qui
no viu travessat per múltiples contradiccions en el seu dia a dia
com a persona, ciutadà, professional o membre d’algun col·
lectiu? Les contradiccions estan aquí, n’hem de ser conscients
i treballar per superar-les, però hem d’aprofitar l’embranzida
d’iniciatives com aquesta per transformar entre tots la realitat
educativa del nostre país.
Tots aquests projectes i iniciatives apareixen com a resposta
a una educació que no s’ha sabut adaptar suficientment a la
creixent complexitat de la societat i tenen com a objectiu últim
desenvolupar formes d’educar que permetin als infants fer
front als reptes del món actual. I cal fer-ho, ja que les noves
generacions es fan grans en entorns hiperconnectats on hi ha
molt intercanvi horitzontal d’informació, la majoria de vegades
superflu, però també molta transmissió vertical de continguts
culturals amb una alta càrrega ideològica, encara que molts
d’ells es presentin banalitzats en el marc de l’anomenada
cultura de l’oci. Una cultura de l’oci que ens envolta de missatges que inviten al consum compulsiu, a l’ostentació, a la
competitivitat, a l’individualisme, a la discriminació de l’altre,
a l’homogeneïtat, a la no implicació en els afers públics, a la
superficialitat, etc., valors en tot cas contraris als que l’escola
hauria de transmetre. L’escola no pot obviar aquesta realitat,
de fet, hauria de partir precisament d’aquesta per afavorir
entre l’alumnat una mirada crítica que la pogués revertir. Una
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mirada crítica fonamentada en experiències reals de cooperació, d’identitat compartida en la diferència, de democràcia,
d’autoregulació emocional, d’humanisme, de justícia social i
de solidaritat.

UN CAMÍ DE CREIXEMENT I EMPODERAMENT PER
A L’ALUMNAT
Tot camí té un inici i en el cas del camí que representa la vida
a l’escola aquest hauria de ser sempre que fos possible allò
que passa fora d’ella. Evidentment, les matemàtiques i les
llengües, en totes les seves dimensions, són uns aprenentatges
absolutament necessaris per moure’s amb fluïdesa i seguretat
en la societat del coneixement, si bé això és cert, sembla que
aquests s’hagin convertit en els únics aprenentatges realment
importants a fer a l’escola i que, a més, per tal d’adquirir-los
correctament s’hagin de presentar a l’alumnat aïllats de la
realitat que els genera. Per tal de no caure en aquesta lògica,
les vivències i experiències dels infants haurien de ser el punt
de partida de gran part del treball escolar, això sí, intentant
que aquestes no quedin banalitzades en entrar a les aules.
Unes vivències que creixin des de la complexitat, que posin
en relació l’art, la música, el moviment i el cos, les ciències,
els treballs manuals, les matemàtiques, les llengües, etc., per
arribar a desenvolupar una mirada relacional i globalitzadora
cap a la realitat. Si ho aconseguim, el coneixement situat en
contextos i problemàtiques reals afavorirà la comprensió del
món, però sobretot l’actuació en aquest i la seva transformació. Aquest aprenentatge situat i globalitzador no només
crearà lligams emocionals amb tot allò après, sinó que farà
créixer en els infants la convicció que la seva acció pot incidir
en el seu context proper, sobre la seva realitat, de manera que
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desenvoluparan un sentiment de responsabilitat vers el que
els passi a ells i a l’entorn. És en aquest camí on l’educació
es convertirà, com deia Kant, en una eina per fer ciutadans
lliures capaços de pensar per ells mateixos. Ciutadans que
estaran aprenent a utilitzar el coneixement per entendre allò
que els passa i, a la vegada, buscar estratègies per canviar
allò que pensen que ha de ser canviat. Per arribar a aquest
ideal d’escola transformadora, en societats hiperconnectades
i altament individualistes com la nostra, es fa més necessari
que mai trobar l’equilibri entre l’empoderament individual
i el col·lectiu, dos nivells que han anat entrellaçant-se constantment al llarg de les quatre cruïlles que hem deixat enrere
durant aquest viatge.
· Desplegar tot el potencial que s’amaga dins la personalitat
de cadascú.
La personalitat es va desenvolupant i modificant al llarg de
tot el cicle vital a partir de les interaccions de cada persona
amb l’entorn físic i social, per tant, aquesta serà altament dependent d’allò que l’entorn ofereixi a cada individu. L’escola
ha de generar contextos on els infants puguin trobar allò que
necessiten per desenvolupar totes les dimensions de la pròpia
personalitat. Espais educatius que tinguin en compte les característiques pròpies del moment evolutiu de cada xiquet i siguin
concebuts amb suficient obertura i flexibilitat per permetre a
cada alumne trobar aquells tipus d’activitats, materials i acompanyaments que li siguin més adients, sense oblidar mai que el
desenvolupament de la persona es dóna sempre a través d’una
doble vessant, per una banda des de l’exploració i descoberta
d’un mateix i de l’entorn, i per l’altra des de la interacció i
interrelació amb els altres. Si això s’aconsegueix, l’escola
estarà oferint les condicions òptimes perquè els infants puguin
desplegar tot el potencial que guarden dins.
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· Afavorir un model identitari basat en la pluralitat, l’empatia i la capacitat d’autodefinició.
Si les identitats, tant individuals com col·lectives, es conceben
des d’un principi de pluralitat, hi haurà una major predisposició cap al canvi, cap al mestissatge i l’evolució. Aquesta
mirada oberta cap a les identitats pròpies afavorirà també una
actitud empàtica vers els altres, en entendre el caràcter flexible
i canviant d’allò que ens defineix com a subjectes i també
com a membres d’un grup, s’aniran difuminant les fronteres
entre el Jo i l’Ell, entre el Nosaltres i l’Ells. A més a més, el
fet de deixar d’entendre la identitat com quelcom de fixat i
inamovible ens permetrà estar en constant estat de creixement,
de formació i aprenentatge, i en cas que sigui necessari, en
permanent transformació. Si la nostra identitat no és fixa,
quins són els límits per a allò que puc arribar a fer o a ser?
Una escola situada en aquesta mirada defugirà tots aquells
mecanismes que etiquetin i estigmatitzin l’alumnat, ja que
això representa ni més ni menys que utilitzar tot el poder de
la institució escolar per limitar i constrènyer el potencial dels
infants. Contràriament, amb aquesta visió de les identitats,
s’estarà reforçant la capacitat de decidir allò que sóc, d’escollir
allò que som. Això es concretarà a través d’unes pràctiques
escolars que situïn els infants al centre de vivències carregades
de sentit, d’acció i d’elecció, d’emocions i d’aprenentatges,
unes experiències que seran de fet històries individuals i col·
lectives viscudes en primera persona pels xiquets. No oblidem
que les identitats no són sinó relats, històries, que parlen sobre
nosaltres i així ens expliquen. A l’escola aquests relats podran
prendre formes molt diverses, però sempre a través de vivències, projectes i narracions que ens serveixin per explicar qui
som com a persones i com a grup.
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· Participar de forma activa en la descoberta i redefinició
dels sabers culturals
En ple segle XXI ens trobem amb un flux constant d’informacions i significats culturals que circulen per una xarxa invisible
que connecta individus i cultures, sense importar gaire les
distàncies ni les fronteres. Al mateix temps, en la majoria de
societats conviuen persones amb estils de vida, creences i perspectives cada vegada més diverses. Això ens ha de fer superar
la idea d’una cultura hermètica que es transmet de generació en
generació, i ens porta cap a una noció de cultura més propera a
un espai d’intercanvi simbòlic en constant redefinició. Inevitablement, aquest canvi en la manera d’entendre i generar-se les
cultures contemporànies farà necessària una redefinició de com
s’entenen també els processos d’aprenentatge. Ja no té sentit
concebre l’aprenentatge com la simple interiorització per part
de l’alumnat dels coneixements transmesos pels adults, ja que
en el món hiperaccelerat on vivim molts d’aquests deixaran
de ser vàlids en menys de dues dècades. Com a conseqüència
d’això, caldrà cultivar des de l’escola aquella mirada fascinada, plena de curiositat i de sorpresa que tenen els infants quan
s’obrin al món. Fomentar la indagació constant, la formulació
de preguntes, la recerca de respostes i la seva contrastació, la
capacitat de meravellar-se per tot allò increïble que som, fem
i ens envolta, afavorint així més implicació i una millora en
els aprenentatges de tot l’alumnat, per tant, una major equitat
educativa. Aquesta actitud vers el saber ha de ser individual, però també col·lectiva, ja que és a través dels significats
compartits en el diàleg intersubjectiu que apareixeran aquells
coneixements culturals diversos que, en ser observats amb
esperit crític, podran ser acceptats, rebutjats o reformulats per
tal que donin sentit a la realitat canviant en la qual vivim.
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· Superar les relacions de desigualtat presents a les institucions educatives.
Encara que els discursos oficials són uns altres, els ciutadans
europeus seguim vivint en països amb altes cotes de desigualtat
i profunds dèficits democràtics. En aquest context, les escoles
no només reflecteixen aquestes mancances, sinó que de fet
són un element essencial per a la consolidació i naturalització
d’aquestes:
1. L’escola classificadora i credencialista justifica la desigualtat socioeconòmica en base a una falsa meritocràcia.
2. L’escola individualista i competitiva reforça un món del
treball que posa l’èxit i el benefici individual com a valors
suprems.
3. L’escola dogmàtica i identitària legitima uns sabers i uns
marcs culturals determinats i n’exclou uns altres.
4. L’escola jeràrquica i autoritària normalitza un sistema
polític anomenat democràtic, però basat en lideratges i
presa de decisions unipersonals.
5. L’escola dispensadora de coneixements afavoreix un
model de persona més proper al del consumidor que no al
de l’investigador.
Tot i això, la realitat és complexa i les escoles polièdriques. Per
sort les resistències a aquest model de societat estan creixent, a
la vegada que floreixen alternatives reals al paradigma educatiu que l’ha acompanyat fins ara. Actualment estan apareixent
arreu petits canvis dins de moltíssims centres educatius, però
també grans transformacions en molts d’altres. Aquests pro182

cessos de canvi, siguin parcials o totals, estan fent aparèixer
models d’escola que reflecteixen una evolució en la consciència de bona part de la ciutadania i, en fer-ho, qüestionen
alguns dels fonaments de les societats contemporànies. Estem
parlant d’unes escoles vives, empoderadores, col·laboratives,
interculturals, respectuoses, horitzontals, democràtiques i
generatives. Unes escoles on es respecten els diferents ritmes
i interessos dels infants, però on també es pot experimentar
des de ben petit el valor i el poder de la democràcia de debò,
tant respecte a la gestió dels afers col·lectius com pel que fa
al projecte compartit de convivència que representa la vida en
societat.
De nou, hem d’evitar creure que tot això és nou, hi ha moltíssimes experiències del passat que van nàixer a partir de la
necessitat de construir una escola com aquesta i van treballar
durament per aconseguir-la. Potser un dels moviments més influents al llarg de la història de l’educació i que probablement
més va avançar-se al seu temps va ser l’Escola Moderna de
Freinet i el seu mètode natural, el qual va desenvolupar ja des
d’inicis del segle XX una serie de tècniques i, sobretot, una
manera d’entendre l’educació tan «moderna» que en realitat
encara avui en dia encaixa de forma quasi perfecta amb les
necessitats personals i socials dels ciutadans del segle XXI.
«Una metodología escolar a partir de la experiencia diaria de la
vida individual y social del niño, que no únicamente pretende
que el alumnado aprenda los conocimientos escolares sino, sobre todo, que desarrolle su personalidad, su creatividad y una
socialización individual y colectiva para que el niño sea más
libre. La metodología natural pretende ser un estimulo para
el aprendizaje, un respetar el ritmo individual de cada niño,
enraizar la actividad escolar en la realidad vital del niño, a sus
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intereses, y estimular la libre expresión y comunicación con
los demás.» (Imbernón, 2001)
La història és plena d’escoles, moviments, persones que com
Freinet van voler crear una altra educació partint, d’una manera o d’una altra, dels principis que han guiat aquest llibre i dels
quals, per tant, som hereus: Montessori, Decroly, Neill, Freire,
Steiner, Piaget, Ferrer i Guàrdia, Vigotsky, Dewey, Malaguzzi,
Makarenko, Rebecca i Mauricio Wild..., i tots aquells que els
han acompanyat al llarg dels anys i segueixen avui en dia amb
el seu esforç i saviesa regant els fruits de les llavors que van
sembrar. A tots aquests els devem seguir treballant per l’escola
que somiem.

UN CAMÍ DE CREIXEMENT I EMPODERAMENT PER
AL PROFESSORAT
Els infants necessiten ser acompanyats per familiars, mestres
i tots aquells adults que comparteixin amb ells moments
importants de la vida per tal d’arribar a culminar amb èxit
aquest viatge sense mapa ni guia que és créixer. És per això
que també nosaltres hem d’emprendre el propi camí de creixement, perquè mai hauríem de parar de créixer com a persones,
i d’empoderament, perquè no podrem ajudar els nostres infants a creure en ells i construir el seu present si nosaltres no
som també capaços de fer-ho. Caldran, per tant, grans dosis
de coherència entre allò que diem als menuts i allò que fem
nosaltres mateixos.
Un dels principis de l’Escola Moderna és que el nen i l’adult
tenen la mateixa naturalesa, les diferències entre aquests són
simplement de grau. Llavors, si l’adult ha de ser model per
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a l’infant i, salvant les diferències pròpies dels moments maduratius dels nens, aquests tenen la mateixa naturalesa, ¿no
hauria d’haver-hi una gran congruència entre com aprèn i
s’organitza l’alumnat i com aprèn i s’organitza el professorat?
Evidentment, això serà difícil durant l’etapa d’infantil i els
primers anys de primària, per les esmentades diferències a
nivell maduratiu, però a poc a poc el raonament dels nens i els
adults s’anirà col·locant en un pla semblant, cosa que hauria de
permetre utilitzar metodologies d’aprenentatge similars entre
uns i altres. No obstant això, poques vegades l’escola es concep a partir d’aquesta coherència entre tots els nivells que la
componen. És molt probable que això passi perquè no tots els
mestres ens sentim aprenents. Un mestre que es cregui sabedor
de tot allò necessari per fer la seva tasca no tindrà la necessitat
de seguir aprenent i, d’aquesta manera, el seu quefer docent
restarà confinat a un model après -probablement durant la seva
etapa com alumne- i repetit any rere any sense modificacions
substancials per molta formació permanent que es faci.
Què cal per convertir un mestre en aprenent? Tal vegada el primer que ens cal és entendre que la pròpia cultura pedagògica
no és més que una de tantes i que aquesta, de la mateixa manera
que qualsevol altra forma cultural, no representa una veritat de
cap tipus, sinó un marc interpretatiu a través del qual observar
la realitat, en aquest cas escolar. Aquesta perspectiva potser
injectarà una llavor d’incertesa en els mestres aferrats a una
determinada manera de fer i entendre l’educació. Això serà un
primer pas per sortir de la zona de confort que representa tenir
una creença ferma, per a partir d’aquí, començar a explorar
altres cultures pedagògiques i enfocaments docents a l’abast
amb els quals establir un diàleg que ens permeti construir nous
coneixements i experimentar noves pràctiques pedagògiques
a l’aula. Com podem veure, hi ha un clar paral·lelisme entre
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aquest procés de generació d’una cultura pedagògica de centre
i els processos a través dels quals l’alumnat, o qualsevol ésser
humà vivint en societats modernes, crea els seus propis sabers
culturals. En el cas de les escoles, aquest procés no s’hauria de
basar en l’adopció i repetició de la cultura pedagògica definida
per algú altre, sinó en la construcció d’idees i pràctiques pedagògiques pròpies a partir de l’experimentació, la pràctica reflexiva
i d’un intercanvi constant amb altres mestres, escoles i sabers
pedagògics. Un enfocament com aquest ens portarà a un procés
de diàleg continu amb la realitat social i escolar canviant que ens
trobem als centres educatius i, per tant, a la constant redefinició
de la cultura escolar, és a dir, a una escola en construcció.
Seguint amb aquesta coherència entre els processos d’aprenentatge de l’alumnat i els del professorat, podrem trobar en
les comunitats de pràctica el mitjà perfecte per tal de fomentar
aquest marc d’aprenentatge compartit entre professors d’un
claustre o de diferents escoles. Tal com s’ha definit a la segona cruïlla: «les comunitats de pràctica estan formades per
persones que es comprometen en processos d’aprenentatge
col·lectiu dins d’un determinat camp del coneixement humà».
Aquest model, per tant, no se circumscriu a l’àmbit escolar,
sinó que és quelcom de molt més ampli que inclou tot tipus
de professionals o de persones aprenent de forma col·lectiva.
Des de l’informe The Nature of Learning es remarca que
l’aprenentatge, també el dels mestres, no és simplement un
exercici mental individual a través del qual s’adquireixen nous
coneixements o destreses, sinó que és més bé un procés en
què diferents persones, aprenent en comunitat, aconsegueixen
funcionar de forma efectiva en una situació social donada.
Per generar aquest tipus d’aprenentatge entre el professorat,
és a dir, per tal que aquest desenvolupi un estil docent efectiu,
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Jaume Martínez ens parla de la necessitat de buscar una identitat docent pròpia, tant a nivell personal com de claustre, a
través de fer-se preguntes, prendre decisions i crear situacions
d’investigació que problematitzin la pròpia pràctica docent,
una actitud professional que ell anomenarà «el camí de l’emancipació». Aquest camí serà més ric si es porta a terme acompanyat d’altres persones i, a més, d’aquesta manera hi haurà un
creixement paral·lel i una retroalimentació dinàmica entre la
identitat professional del claustre i la de cadascun dels mestres
que en formin part. Per culminar aquests processos de recerca
i reflexió amb èxit, aquests hauran d’estar acompanyats del
que el mateix Martínez defineix com la «sistematització de la
pràctica», un procés pràctic i teòric a través del qual construïm
coneixement pedagògic a partir de la nostra pràctica professional. És un procés col·lectiu de col·laboració entre iguals per tal
de millorar la nostra acció educativa. És, ni més ni menys, que
generar una pedagogia pròpia. Evidentment, això no vol dir
estar al marge de totes les aportacions que des de les diferents
ciències humanes s’estan fent per a la comprensió de com
pensem, aprenem, sentim i creixem les persones, sinó utilitzar
aquestes com a substrat teòric per a la reflexió i el debat dins
el claustre i l’experimentació a l’aula. Al llarg dels anys i en
llocs molt diversos s’han generat experiències reeixides on
el professorat ha pres aquest rol actiu en la construcció de
significats pedagògics, tanmateix, actualment potser són el
model docent desenvolupat a Reggio Emilia o el del sistema
educatiu finlandès els que més èmfasis posen en aquesta idea
de mestre-aprenent-investigador.
La relació del docent amb els sabers pedagògics pot ser la
mateixa que pretenem que tingui l’alumne enfront el coneixement i el propi procés d’aprenentatge. L’individu, sigui
mestre o alumne, no hauria de ser un simple consumidor de
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les teories elaborades per altres, ja que en realitat té tot el
potencial per constituir-se com a subjecte investigador, descobrir el món i teoritzar sobre la pròpia experiència. Aquest
és el camí de l’emancipació, un camí que ens empodera i ens
dota de recursos intel·lectuals i socials per anar construint la
pròpia visió del món o trajectòria professional. No ens podem acontentar simplement amb una teoria o metodologia a
aplicar; el mestre, entès com a acompanyant dels infants en
els processos de desenvolupament, recerca, experimentació i
descoberta del món, és també el seu model i, per tant, la seva
acció educativa ha d’incloure la constant recerca, experimentació, descoberta i redefinició de la pròpia pràctica docent. Per
aconseguir aquest model docent no caldran grans teories, però
si una sèrie de marcs epistemològics, alguns dels quals s’han
anat dibuixant al llarg del llibre que heu llegit. Uns marcs que
dibuixin els contorns d’una aproximació metodològica basada
en els interessos, les necessitats i les realitats diverses de cada
individu i situació concreta; i que tingui les vivències reals,
l’experimentació, el diàleg, la democràcia i el pensament complex com a eixos a partir dels quals conjugar l’aprenentatge, el
desenvolupament integral i l’esperit crític. Aquests elements
representen els fonaments a partir dels quals construir una
metodologia transformadora, però també sobre els que definir
un estil docent que sigui model i reflex de l’estil d’alumne que
volem afavorir.
Per aconseguir que un grup de mestres, un claustre o una xarxa
d’escoles s’embarquin en un procés de transformació com el
que comporta el camí de l’emancipació, seran necessàries unes
condicions personals i socials que permetin l’aparició entre el
col·lectiu d’un necessari clima de confiança, cooperació i sentit
crític. Unes condicions que, de fet, bé podrien ser les set que
Maturana descriu com imprescindibles per assolir un model
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de convivència democràtica en les societats contemporànies:
«la voluntat de conviure (aquí podríem dir treballar i aprendre
junts), el respecte mutu, l’honestedat, la col·laboració, l’equitat,
l’ètica, la reflexió -entesa com la possibilitat de preguntar-nos
si desitgem allò que som i estem fent, per tant, estretament
relacionada amb la llibertat i l’autonomia reflexiva-». Unes
condicions, per tant, que no només serà bo de cultivar entre
l’alumnat sinó que haurien de ser l’essència mateixa de totes
les relacions que tinguin lloc en el centre educatiu.
Com ja hem dit en la cruïlla anterior, a més de ser un espai
de convivència, l’escola és també un indret privilegiat per
afavorir una ciutadania crítica i participativa. Un model de
ciutadania i democràcia que només pot construir-se a l’escola
a través de la vivència de la radicalitat democràtica en tots
els àmbits i nivells de l’organització escolar. Això es podrà
fer a través de la implementació d’un sistema de lideratges
múltiples dins el claustre, anomenat moltes vegades lideratge
distribuït, i d’uns mecanismes de presa de decisions basats en
el debat i la recerca de consensos, un model molt allunyat de
l’actual deriva dels sistemes educatius català i espanyol cap a
un lideratge i presa de decisions cada vegada més unipersonal.
Però a banda d’això, per mantenir la coherència necessària
perquè el projecte escolar transmeti un missatge inequívoc
en termes de democràcia, es podran implantar estructures i
formes de funcionament democràtiques perquè tant l’alumnat
com les famílies participin i preguin decisions importants en
relació a la vida del centre. Ara bé, com es diu al llibre Viure
la democràcia a l’escola, haurem d’estar atents per tal que
aquests processos no es portin a terme com a simples esquemes participatius prefixats als quals adherir-se, sinó com un
projecte col·lectiu que busqui en les trobades amb l’altre la
possibilitat d’aprofundir i radicalitzar l’esfera pública. Això
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demanarà per part dels mestres haver experimentat i viscut de
forma intensa durant l’organització del propi claustre el sentit
profund del que representa la democràcia, no només com a
forma de gestió i presa de decisions, sinó, i sobretot, com a
projecte democràtic de convivència.
Com hem vist és possible desenvolupar un model que guardi
congruència entre tots els seus nivells organitzatius i també
d’aprenentatge a l’escola, entre allò que fa el professorat i
allò que fa l’alumnat. Sense cap dubte aquest model docent
i d’escola no és quelcom fàcil d’assolir, ja que pretén ni més
ni menys que convertir l’escola en un centre de recerca i els
mestres i els alumnes en investigadors. Abans hem dit que el
primer que calia per generar aquest estil de mestres era que
aquests se sentissin aprenents. Aquest canvi de consciència en
els docents serà important, però també seran necessaris canvis
estructurals perquè aquesta visió es faci extensiva al conjunt
del sistema. En aquest sentit, l’experiència d’altres països, en
especial Finlàndia, ens demostra que els mestres són el factor
clau, però per modificar el rol professional d’aquests és important actuar sobre els diferents nivells de la societat implicats
en la constitució del que representa l’ofici docent: el procés
de selecció, el valor i consideració de la seva tasca, així com
la formació i les facilitats per aprofundir en el coneixement
pedagògic.
- En primer lloc, calen uns processos de selecció docent molt
exigents que posin en valor les capacitats acadèmiques, però
també les habilitats interpersonals i emocionals dels futurs mestres, de tal manera que siguin les persones més ben preparades
i amb millors aptituds les que acabin fent aquesta complexa
tasca. Això només serà possible si aquest ofici és realment
atractiu per als joves que han de decidir la seva futura carrera
190

professional i, contràriament al que podria semblar, aquest fet
no està tant relacionat amb el salari rebut com amb el valor que
la societat li dóna a la tasca que fan els mestres, és a dir, amb
la seva consideració social. Sense anar més lluny, a Finlàndia
els millors estudiants solen estudiar magisteri, tot i que tal com
indica l’informe Education at a glance 201541, el salari mitjà
d’un mestre espanyol és superior al d’un finlandès, el que no
és igual és el valor donat a la professió docent, considerada
pels escandinaus un pilar fonamental per al benestar i el futur
del país.
- En segon lloc, serà necessària una formació del professorat
que l’encamini cap al rol professional de mestre investigador. Si mirem de nou a Finlàndia, per arribar a ser mestre de
primària, una vegada acabat el grau de magisteri de tres anys
s’han de cursar uns estudis de màster de dos anys més, on els
estudiants es familiaritzen amb diferents mètodes qualitatius
i quantitatius propis de la recerca, per posteriorment acabar
realitzant un projecte d’investigació-acció que culmina amb la
tesi del màster. Això, a banda de proporcionar bagatge científic
i afavorir la concepció del docent com a subjecte investigador,
donarà accés directe a la realització de doctorats, fet que farà
habitual trobar mestres molt qualificats treballant i fent recerca
a les escoles. Tornant al nostre país, Imbernón (2007) posa
sobre la taula la necessitat de canviar la formació del professorat, tant la inicial com la permanent, per tal d’assolir aquest
model de docent investigador; però no només això, ja que a
més remarca que el professorat s’ha de situar en un procés
constant d’aprenentatge i desenvolupament professional, és
a dir, ha de convertir la formació, a través de la recerca i la
reflexió individual i col·lectiva, en un tret indissociable de la
cultura professional docent.
41. Education at a Glance 2015: OECD Indicators. Pàg. 442.
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- Finalment, una vegada els mestres ja estiguin treballant a les
escoles, l’administració hauria de donar més facilitats perquè
aquests facin recerca, això passa en primer lloc per reduir la
càrrega de treball burocràtic, amb la qual cosa es disposaria de
més temps per investigar i reflexionar sobre pedagogia, però
també per crear programes sòlids de beques, reduccions de
jornada, intercanvis entre centres i relació amb la universitat.

ENTRE ALLÒ NOU QUE NO ACABA DE NÀIXER I
ALLÒ VELL QUE NO ACABA DE MORIR
Vivim una època on tot canvia molt ràpidament, tanmateix,
si ens aturem a observar allò important del nostre entorn,
potser ens n’adonarem que els canvis no són tan profunds
com ens pensàvem: segueixen havent-hi grans desigualtats,
abundant ignorància, vergonyants discriminacions, la mateixa
democràcia de baixa intensitat..., i podríem continuar tot i
que no val gaire la pena fer-ho. En educació també sembla
que estiguem vivint moments de canvi: els grans discursos i
documents oficials sobre les competències, el sorgiment arreu
de projectes amb noves mirades cap als nens i l’educació, el
descontentament cada vegada més estès per part de famílies,
mestres i alumnes cap al model educatiu tradicional... Aquests
moviments ens han de fer estar esperançats, però si escoltem
Gramsci, entre allò nou que no acaba de nàixer i allò vell que
no acaba de morir ens podem quedar finalment en què simplement allò vell es renti la cara amb allò nou, i d’aquesta manera,
com al Gattopardo, tot canviï perquè no canviï res.
Per evitar que això passi els canvis han de comportar noves
pràctiques educatives, però també noves idees, creences i
voluntats sobre l’educació i la relació entre adults i infants, en
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definitiva, un canvi de paradigma. Hem de tenir en compte que
un paradigma pren forma a partir dels usos i els costums, de
convertir intuïcions, suposicions i teories en consensos socials
i, a partir d’aquests, establir unes normes que regulin i mantinguin les pràctiques, en aquest cas educatives, dins l’esquema
mental i formal definit pel propi paradigma. L’escola contemporània arrossega una sèrie d’inèrcies que són producte de la
seva evolució dins d’un determinat paradigma. Un paradigma
que s’ha anat desgranant al llarg d’aquest viatge, a la vegada
que s’anaven dibuixant alternatives i propostes, potser més a
nivell teòric que pràctic, d’alguns dels camins possibles per
seguir construint una nova escola. Uns camins que hem de fer
entre tots i totes, des de la nostra pràctica diària i des de les
nostres conviccions sobre l’educació, com a mestres, pares,
mares i membres de la societat preocupats pel futur que volem
per a les generacions que vindran.

UN DESTÍ QUE NO ÉS FINAL
Com ja he dit al principi, aquest llibre no pretenia donar eines ni
estratègies al lector per poder millorar la seva pràctica docent, de
fet, segurament jo em sento tan perdut com molts de vosaltres
a l’hora de començar cada curs i cada jornada escolar amb una
classe plena de vida, d’emocions, de sabers i il·lusions, però
també de pressions, incerteses i temors. Aquest ha sigut més bé
un relat del viatge que porto fet a través del món de l’educació
i les ciències socials, un camí que m’ha portat a creure que en
realitat no hi ha cap mètode infal·lible, ni cap recepta màgica que
es pugui aplicar a les escoles. Per aquesta raó, es probable que la
millor metodologia sigui l’ús de diferents estratègies i mètodes
al llarg del dia i el curs per tal de poder arribar a tots els alumnes
i adaptar-se així a les realitats canviants dels grups; una metodo193

logia, això sí, que haurà de tenir en compte tot el saber existent
sobre les característiques i necessitats cognitives, socials, físiques
i emocionals dels infants en cadascuna de les etapes escolars, així
com el model de persona, coneixement, cultura i societat que
volem ajudar a construir a l’escola. Així, els propis mestres i les
escoles no tindrem més remei que establir quines són aquestes
pràctiques que ens funcionen en cada moment i per a cada grup i
alumne, reconeixent que de vegades aquesta difícil responsabilitat ens farà sentir insegurs i, probablement, perduts. A pesar de la
incomoditat d’aquesta sensació, és sa i positiu que un mestre senti
incertesa, és el reflex de la insatisfacció amb allò que un fa i allò
que veu a l’aula, símptoma de què no resta instal·lat en la famosa
zona de confort i que, per tant, se sent cridat a seguir investigant i
aprenent per millorar dia a dia. No obstant això, hi ha un aspecte
essencial del qual no hauríem de dubtar com a mestres, ni tampoc
com a societat, ja que representa la base sobre la qual construir la
vida d’una escola: el propòsit de l’educació. Un propòsit que al
meu parer hauria de girar entorn als elements analitzats al llarg
d’aquest llibre -la personalitat, la identitat, la cultura i el poder- i
que es concretaria de la següent manera (Riba, 2017):
- Acompanyar els infants en el desenvolupament d’una personalitat i unes identitats sanes que els permetin sentir-se segurs
i ser feliços en el món complex i en procés de canvi constant
on els ha tocat viure.
- Compensar les desigualtats socials que fracturen la nostra
societat, treballant per assegurar que tot l’alumnat adquireix
els coneixements necessaris per no quedar-se als marges del
sistema econòmic, social i polític.
- Afavorir una ciutadania activa que disposi d’eines d’aprenentatge crític i tingui un ferm compromís amb els valors de
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justícia social i democràcia, és a dir, empoderar els infants per
tal que siguin protagonistes de les transformacions socials que
viuran.
I ara sí, finalment aquest viatge ha arribat al seu destí, un indret
proper i quotidià, l’escola d’avui, la meva, la teva, la de totes i
cadascú. Una escola que és plural, complexa i digna, però que
no ha d’aturar-se, cal que miri el món per veure’s també a ella
reflectida i així poder evolucionar, per convertir-se en motor
d’un futur encara per construir i en bressol d’un ésser humà
que cregui en ell i en el demà.

I UN FINAL QUE SÍ ÉS DESTÍ
Lluny de les grans teories pedagògiques, psicològiques o
antropològiques, de les grans causes i conseqüències, de les
metodologies innovadores i les que no ho són tant, lluny de
tot això està la realitat de la vida de l’aula. I la realitat última
és ni més ni menys que una relació humana, entre xiquets i
entre aquests i els adults, i és precisament en aquesta relació
on l’adult, el mestre o la mestra, pot defugir tot allò que la institució carrega, i construir des de la proximitat allò difícilment
mesurable: el respecte, l’estima, la sinceritat, la confiança,
la complicitat... Aquells valors quasi màgics que uneixen les
persones i fan que, per un moment almenys, es difuminin les
estructures socials, les desigualtats econòmiques, els prejudicis
culturals o tot allò que pretén comprendre des de la raó el que
se sent amb el cor. És en aquesta relació, lluny de tota lògica
racional, on un mestre pot, malgrat tot, ser un acompanyant de
luxe en el viatge dels infants cap a l’edat adulta.
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SENSE BARRERES, SOM RIU
Imaginem que el coneixement és aigua.
Una aigua que està per tot arreu i apareix als llocs on menys te l’esperes.
Una aigua que de vegades cau del cel en grans quantitats,
d’altres ho fa de forma subtil, en petites gotes o en forma de rosada.
Una aigua que cava les entranyes de la terra,
a la vegada que esculpix la superfície del nostre planeta.
Una aigua dins la qual va nàixer la vida,
i que seguix sent l’element essencial perquè esta continue.
Esta aigua, este coneixement, es convertix en riu quan el fan seu les persones.
I què passa en estos rius a les escoles?
Algunes els converteixen en embassaments.
Indrets on s’acumula l’aigua.
Una aigua que utilitzaran per generar electricitat o per regar els camps,
però que estarà privada d’un element essencial perquè a més d’útil, l’aigua siga també creadora.
Un embassament és un instrument concebut per controlar i aprofitar a voluntat el poder d’un riu.
L’aigua sense sediments és la mort del Delta!
I què és un delta sinó l’obra d’art d’un riu?
Per sort hi ha escoles que no aturen amb barreres els seus rius,
però tot i això aprofiten també el potencial de l’aigua fluvial en cada etapa del seu curs.
En el curs alt acullen la seva força i energia per fer-ne electricitat,
en el curs mitjà l’acompanyen amb calma perquè arribe als camps i els regue.
I què passa amb este riu en arribar al mar?
Passa que està carregat d’aigua,
però també de sediments que transformaran el món que representa el delta.
Cuidem els nostres rius i no tinguem por del poder transformador que amaguen les seues aigües.
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