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Especial Salut
Uns bons hàbits alimentaris i d’estil de vida ajuden a prevenir moltes malalties.

L’escola ideal
Mestres i pedagogs reflexionen sobre
el model educatiu que necessitem
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SUSANNA OLIVEIRA

i fa cent anys s’hagués
pogut hivernar un cirur-

già i un mestre, i ara se’ls retornés
a la vida, el cirurgià difícilment
reconeixeria un quiròfan mo-
dern, mentre que el mestre iden-
tificaria tots els elements de l’au-
la i, amb una mica de sort, fins i
tot podria continuar l’explicació
ell mateix.» La cita és de Nicho-
las Negroponte, uns dels gurus
del món digital i director del Me-
dia Lab del Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT). L’ho-
me que va impulsar el projecte
per produir ordinadors de baix
cost per disminuir la fractura di-
gital dels països pobres, amb el
convenciment que en el món ac-
tual o som digitals o no som.

La seva cita irònica sobre els
mestres és la constatació d’un
model educatiu encara poc per-
meable als canvis ràpids i cons-
tants de l’actual societat del co-
neixement. I no es tracta només
de posar ordinadors a les aules,
que també, sinó d’articular un
model educatiu que permeti als
estudiants adaptar-se de manera
òptima a un nou escenari. L’ava-
luació que cada tres anys l’Orga-
nització per a la Cooperació i el

«S

Finlàndia o Corea s’han convertit en sinònims d’excel·lència
educativa. Però què necessitem nosaltres? Cada edició de
l’informe PISA ens revela que alguna cosa hem de canviar. Un
grup de mestres i pedagogs ens conviden a reflexionar-hi

Necessita
millorar

Desenvolupament Econòmic
(OCDE) promou amb el conegut
informe PISA ens diu quins joves
del planeta –es passa l’avaluació
aleatòriament a alumnes de 15
anys– estan més ben preparats
per al món actual. I Catalunya
no en surt ben parada. «PISA no
diu que els nostres alumnes són
dolents. El que diu és que estan
preparats per al segle XX, però
no per al XXI», conclou Josep M.
Esteve, director de l’escola-insti-
tut Jacint Verdaguer de Sant Sa-
durní d’Anoia. Un centre on fa
gairebé dues dècades van tenir el
convenciment que calia canviar
coses i van iniciar un camí que
els ha portat a convertir-se en un
referent educatiu del país, amb
uns molt bon resultats en les pro-
ves competencials que cada any
es passen als alumnes de sisè de
bàsica, en molts casos per sobre
de les escoles privades. Fa cinc
anys una auditoria de l’adminis-
tració els va etiquetar com a esco-
la far. Un premi que, un cop esva-
ïda l’eufòria inicial, els va crear
una certa preocupació: «Ens vam
adonar –explica Josep M. Esteve–
que potser no ens anomenaven
far perquè il·luminàvem un ca-
mí, sinó perquè érem sols allà

dalt del turó.»
La Llei d’Educació de Catalu-

nya de 2009 defineix un projecte
educatiu de país «que ha de ga-
rantir el dret a l’educació de tota
la ciutadania prenent com a fo-
nament la igualtat, l’equitat i la
justícia social» amb una educa-
ció gratuïta i de qualitat. Una fi-
losofia, la del preàmbul de la llei,

Els debats sobre educació
sempre impliquen passió.
L’educació és en definitiva
el futur d’un país, d’allò
que seran capaços de
construir els joves que ara
ocupen les aules. És per ai-
xò que xifres que superen
el 30% de fracàs escolar i
les advertències que periò-
dicament ens envien els in-
formes PISA porten a la
conclusió que el sistema
educatiu català necessita
millorar. Com? La pedago-
ga catalana Marta Mata
deia que s’havia d’ajudar
els alumnes a posar les co-
ses a la motxilla, o sigui a
estructurar el seu cervell i a
fer-los competents per al
món on han de viure. Aris-
tòtil, més de dos mil·lennis
abans: «La intel·ligència no
consisteix només en el co-
neixement, sinó també en
la destresa d’aplicar els co-
neixements a la pràctica.» I
si ho preferiu, Plutarc: «El
cervell no és un vas que
s’ha d’omplir; és un llum
que s’ha d’encendre.»

D’Aristòtil a
Marta Mata
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àmpliament compartida i que
havia generat importants expec-
tatives per les referències que fa
del lideratge educatiu i l’autono-
mia dels centres. La detallada re-
gulació que segueix l’articulat
posterior, és, però, la que comen-
ça a perdre adeptes.

«D’autonomia, poca, amb uns
currículums oficials desmesu-

rats, detallistes i d’obligat com-
pliment», argumenta el profes-
sor de pedagogia de la UdG Xa-
vier Besalú, molt crític amb una
llei de la qual pensa que es pre-
ocupa més dels resultats dels
alumnes que de la seva formació
integral.

Al marge de quin dia de setem-
bre comencen les classes, si hi ha

sisena hora o si tenim setmana
blanca, el debat és què hem de
canviar per fer més competents
els nostres alumnes i aconseguir
una educació de qualitat. No és
fàcil, per no dir impossible,
apuntar en poques línies, un de-
bat d’aquesta magnitud. En les
pàgines següents un grup de
mestres i pedagogs ens n’apun-

ten algunes de les claus.
D’entrada, defensen l’anome-

nat model comprensiu, que ha
de garantir la igualtat d’oportu-
nitats educatives, o sigui que no
se separi o agrupi els alumnes per
capacitats. Una pràctica que en-
cara es du a terme en força cen-
tres públics, en especial en
aquells que afronten un major

Els informes PISA ens diuen a cada avaluació que l’escola catalana necessita millorar./ ROBERT RAMOS



The Economist fa uns anys aconsellava els líders de
la UE que s’oblidessin dels seus plans d’acció i tor-
nessin a l’escola, la de Finlàndia. Aquest país s’ha
convertit en l’enveja de tots els governs europeus
en matèria educativa, sempre al capdamunt de l’in-
forme PISA que avalua les competències dels alum-
nes arreu del món. Reijo Laukkanen, membre del
Consell Nacional d’Educació de Finlàndia, ha voltat
mig món explicant les claus d’aquest èxit que es va

El mirall finlandès
començar a gestar el 1968. Va ser aleshores quan
Finlàndia va decidir eliminar un sistema d’educació
paral·lela que dividia els alumnes entre els que «te-
nien talent» i els que «no tenien talent», es va dotar
de més recursos l’educació secundària, suport als
estudiants menys afavorits, es va elevar la formació
del professorat a màster i es va descentralitzar la
presa de decisions dotant els mestres d’una gran lli-
bertat. Una combinació amb èxit.

índex d’alumnes immigrants i
amb incorporacions contínues
de nous estudiants al llarg de
l’any. Un model on el paper del
professor inevitablement ha de
canviar. Ara ha de guiar l’alum-
ne en el seu aprenentatge perquè
senzillament la informació ja és
a l’abast, només cal connectar-se
al Google. Una escola preparada
per al món tecnològic on vivim,
més enllà de substituir les llibre-
tes pel teclat o els llibres en paper
pel format pdf. Una escola amb
autonomia real, on els equips di-
rectius i els mestres puguin defi-
nir el model d’aprenentatge a se-
guir. Una escola que prepari mi-
llor els alumnes en l’eterna assig-
natura pendent dels idiomes, en
especial l’anglès. I una escola on
el plaer d’aprendre no ha d’estar
renyit amb l’esforç.

Els mestres, la clau
Més enllà d’uns nivells mínims
d’inversió, els mateixos infor-
mes PISA ens revelen que el bon
nivell educatiu d’un país no està
en proporció directa al que s’hi
inverteix en educació. La clau:
els mestres. Francesc Pedró, di-
rector d’assessorament en políti-
ques educatives de la Unesco, ho
resumeix així: «Cap escola no
pot arribar a tenir més qualitat
que la dels docents que hi treba-
llen.» I en aquest sentit proposa
que cal no perdre el temps en de-
bats col·laterals i atacar el moll
de l’ós de la qüestió: la formació
dels mestres: «Si les matemàti-
ques no ens enganyen, millorar
la nostra força docent ens dona-
rà millors aprenentatges.» L’ob-
jectiu, asseguren els experts, ha
de ser formar alumnes compe-
tents en lloc d’alumnes que acu-
mulen coneixements. Potser
aquestes paraules del físic ale-
many Albert Einsten en són un
bon resum: «L’art suprem del
mestre consisteix a despertar la
motivació, el goig de l’expressió
creativa i del coneixement.»

Nois i noies de sisè del CEIP
Gerbert d’Orlhac (Sant Cugat
del Vallès) passant les proves de
competències bàsiques el curs
2009. / ROBERT RAMOS
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Una qüestió matemàtica
rreu del món la crisi ha tocat de va-
lent el sistema escolar: reduccions
pressupostàries, augment d’hores

de treball per als docents i de la grandària de
les classes, increment de les quotes escolars
a les famílies (fins i tot als centres públics),
supressió de llocs de treball docents o no re-
posició de les baixes per jubilació… Els efec-
tes directes de la crisi sobre l’ensenyament
encara es deixaran sentir amb més força en
els propers dos o tres anys als països de
l’OCDE. En aquest context pot semblar que
la prioritat política ha de ser com atenuar
tant com sigui possible els efectes nefastos
que la reducció de la despesa pública ja té
sobre el finançament públic de l’ensenya-
ment. Però és ara més que mai quan cal fer
una reflexió seriosa sobre l’escola car, en
molts sentits, la crisi pot representar igual-
ment una finestra d’oportunitat per recon-
siderar les nostres idees rebudes sobre l’en-
senyament i per posar les bases d’un model
d’ensenyament més eficient, és a dir, que
optimitza els recursos per oferir més quali-
tat en els aprenentatges i una millor equitat
en l’accés a les oportunitats educatives.

En l’anàlisi de polítiques educatives
s’acostuma a recordar una fórmula mate-
màtica segons la qual la qualitat màxi-
ma d’un sistema escolar és funció di-
recta de la qualitat de la seva força do-
cent; dit d’altra manera, cap escola
no pot arribar a tenir més qualitat
que la dels docents que hi treba-
llen. Això, que sembla de sentit
comú, contrasta molt amb les po-
lítiques educatives desenvolupa-
des els darrers anys, basades en el con-
venciment que la millora de l’ensenya-
ment s’aconseguiria canviant les varia-
bles que configuren l’entorn de l’aula,
però que no afecten directament qui la
governa. Els analistes recorden, en
aquest sentit, que cal posar límits a la
confiança basada en les reformes
anomenades perifèriques. Per exem-
ple, reduir la grandària de les classes
de 25 a 24 no té cap impacte percep-
tible sobre els resultats escolars
–però sí per als pressupostos pú-
blics. De la mateixa manera, aug-
mentar les hores de classe no té un
efecte directe clar sobre l’aprenen-
tatge sinó que el que sí ho té és què
s’hi fa, dins la classe. I encara un ter-

A cer exemple: a partir d’un determinat llin-
dar de despesa pública acumulada per
alumne fins als 15 anys (que actualment se
situa pels volts dels 20.000 dòlars ameri-
cans), els increments no tenen un efecte di-
rectament proporcional sobre els aprenen-
tatges –vaja, que més enllà d’un mínim crí-
tic, compta més com es gasta que no pas
quant es gasta en ensenyament.

La crisi afecta sens dubte les variables
substancials de l’entorn de l’aula, però és
també un bon moment per recordar que
quan es vol millorar la qualitat de l’ense-
nyament cal anar al moll de l’os: la profes-
sió docent. Dissortadament, entre els molts
efectes perversos de la crisi hi ha, sense dub-
te, el de l’impacte sobre la moral dels profes-
sionals de l’ensenyament. Tots els sacrificis
que se’ls demana de fer, i els que encara
hauran de fer, no poden ser dissimulats pel
miratge de la poesia sobre l’escola del futur.
Cal estudiar, proposar i discutir ara mateix
polítiques realistes que ajudin a atraure els
joves més ben capacitats i motivats a la pro-
fessió docent, a formar-los de manera que

sàpiguen com gestionar els pro-
cessos d’aprenentatge en situa-

cions reals i, sobretot, a pro-
posar-los una carrera pro-
fessional en la qual vegin
reflectida la importància i
el reconeixement que la

societat dóna a qui en-
senya bé. Si les mate-
màtiques no ens enga-
nyen, millorar la nos-

tra força docent ens do-
narà millors aprenentat-

ges.
No es pot perdre el temps
en lamentacions, ni
tampoc confiar que ja
tornarà l’època de les va-

ques grasses, quan per fi
ens retrobarem on érem

abans de la crisi. La crisi ens
ofereix un bon moment per
analitzar la racionalitat en què
es basa el nostre model d’ense-
nyament i repensar-la. Apro-
fitem-la per repensar el mo-
del de professional de l’ense-
nyament que el país necessi-

ta, o d’aquí a una generació serem
exactament on érem ahir.

Francesc Pedró
Director d’assessorament en polítiques edu-

catives de la Unesco a París

PEP DUIXANS

La fórmula. La qualitat
màxima d’un sistema es-
colar és funció directa de
la qualitat de la seva for-
ça docent



Només pública i privada
a Llei d’Educació de Catalunya
(2009) és perfectament homologa-
ble i està en sintonia amb els aires

que corren per Europa: deshumanització,
neoliberalisme i gerencialisme. Mentre
sembla que es fa una aposta per la flexibilit-
zació i per una major autonomia dels cen-
tres, es posa en marxa un sistema de control
remot, refinat i eficaç, aprovant uns currí-
culums oficials desmesurats i detallistes i
aplicant un sistema obsessiu i recurrent
d’avaluacions estandarditzades i externes
que menen els centres cap a una recupera-
ció de les pedagogies més tradicionals; a
oblidar-se de l’educació integral i d’allò que
anomenem formació; i a pensar i actuar es-
trictament en funció dels resultats de
l’alumnat. Necessitem un nou model:

L’educació bàsica ha de ser fonamental-
ment pública i, cas de no arribar a tot arreu i
a tothom, caldrà fer concerts amb entitats
privades sense ànim de lucre que es vulguin
inserir en un servei públic d’educació.
L’oferta estrictament privada serà només
per a aquells que vulguin i puguin pagar-se-
la. El servei públic d’educació ha de ser gra-
tuït, i hauria d’abastar no només les classes,
sinó també els materials, les activitats com-
plementàries i fins i tot el dinar, com passa
en alguns països del nostre entorn.

Els centres educatius haurien de tenir

una dimensió humana, de mane-
ra que la relació, la comunica-
ció i el coneixement perso-
nal constituïssin la base del
treball a desenvolupar. Al-
hora, aquest fet faria possi-
ble la disminució de les buro-
cràcies i els sistemes artificials
de control en benefici d’una hu-
manització de les relacions.

Cada persona és singular: no hi
ha grups suposadament homo-
genis, ni alumnes que són nor-
mals mentre d’altres són diver-
sos (és a dir, problemàtics). Tots
tenen capacitats i necessitats i
tots són mereixedors d’un tracta-

L

ment i d’un seguiment específics per tal de
garantir-los una autèntica igualtat d’opor-
tunitats a la sortida del sistema.

Els docents són l’ànima dels centres, la
peça essencial. Per això seria bo que la ma-
jor part del seu horari laboral (37,5 hores a
la setmana) el passessin a l’escola o institut.
Però per a això caldria que els centres tin-
guessin els espais i les condicions adients
per poder-hi treballar (amb les aules i una

sala de professors no n’hi ha prou!) No no-
més són importants les classes, també ho
són la planificació i l’avaluació; el segui-
ment dels alumnes; la comunicació amb les
famílies; les formalitats administratives i la
formació permanent.

Els centres educatius són els espais on
passen més hores els infants i joves: per això
han de ser llocs amb vida, que sentin com a
propis. Són, alhora, equipaments públics
que haurien d’estar al servei de la comuni-
tat quan s’acaba l’activitat lectiva.

Ni la selecció, ni la formació, ni les for-
mes d’accés a la professió (oposicions), són
les més adients i ho sap tothom. No són
qüestions fàcils, però els diagnòstics són
concloents i algunes alternatives estan ja
prou contrastades...

L’educació bàsica ha de ser integral, ha
d’afectar totes les dimensions de les perso-
nes, i l’aprenentatge ha de ser rellevant, no
s’ha de quedar a la superfície i ha de fer més
científica la comprensió de la realitat. Això
significa que totes les matèries són impor-
tants (també l’educació física i l’educació
artística); que els llenguatges –tots– estan a

la base dels aprenentatges
(són alhora instrument i
contingut).
El sistema educatiu ha de ser
funcional i just. La funcio-

nalitat significa que tots els
aprenentatges han de tenir
una dimensió aplicada, pràc-
tica, útil, tant els de llengua

com els d’història. I la justícia
vol dir que el sistema ha de ser

profundament compensatori (cor-
rector fins on sigui possible de les
desigualtats d’origen), altament
estimulador (de manera que
tothom pugui donar el millor
de si: l’avorriment hauria d’es-
tar prohibit a l’escola). I l’edu-

cació només serà eficaç i justa si
funciona sobre la base de la con-

fiança entre famílies i professorat.

Xavier Besalú
Mestre d’escola i professor de Pedagogia de

la Universitat de Girona

Pública i gratuïta.  Una
educació bàsica pública, i
la privada per als que vul-
guin o puguin pagar-la

Educació estimulant.
L’avorriment hauria d’es-
tar prohibit a l’escola

PEP DUIXANS
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Del mestre al «coach»
n moltes ocasions hem tingut la sen-
sació que els alumnes bons seguirien
sent bons independentment de l’es-

cola on estudiessin. O encara més, que de-
terminats alumnes són bons malgrat l’esco-
la. Si això fos cert, l’escola tindria un proble-
ma d’identitat. D’aquí que cal plantejar-se
en quina mesura l’escola pot influir en les
capacitats individuals i promoure entre els
alumnes interès per l’aprenentatge, de ma-
nera que els bons no s’avorreixin a l’aula i
tots aprenguin. En pocs anys, hem passat
d’una formació elitista, destinada només a
uns quants, on el professor era considerat
l’única font d’informació, a una educació
universal on les fonts d’informació són di-
verses. No entendre aquest canvi ens aboca
al gran desconcert que pateix l’escola avui.

Per educar en el segle XXI cal obrir els
ulls, cal adonar-se dels canvis que s’han
produït en el nostre entorn i saber prendre
les decisions adequades. La manca d’una
adequada formació inicial de mestres i un
sistema d’accés al treball completament
obsolet no ens poden eximir de donar res-
posta a la nova situació.

En aquest sentit ens centrarem en la
nostra experiència, on l’objectiu prin-
cipal és formar persones preparades
per viure i conviure en la societat que
els ha tocat viure. Tres eixos han mar-
cat el nostre camí: el primer, assegu-

rar les eines necessàries per accedir
al coneixement; el segon, donar
sentit al coneixement i fer-lo inte-
ressant per a l’alumne; i el tercer,
desenvolupar les capacitats indivi-
duals, el coneixement d’un mateix,
l’autocontrol i el treball en equip. Ens
vam adonar que per aconseguir el
nostre objectiu calia partir d’una vi-
sió sistèmica de l’educació i realitzar
les cinc transformacions següents:

La primera transformació i la
més important, el nou rol del pro-
fessor. Un docent que planteja pre-
guntes en lloc de donar les respos-

E

tes, que acompanya en els processos d’apre-
nentatge, que aprofita la diversitat de la
classe com a eina d’ajut, en definitiva, un
coach que només exposa quan li plantegen
dubtes.

La segona transformació és el planteja-
ment curricular. No podem seguir conce-
bent els treballs basant-nos en els contin-

guts, sinó que hem de pensar en activitats
que, en superar-les, els alumnes es preparin
per resoldre’n altres de similars. D’alguna
manera els continguts esdevenen subsidia-
ris de les activitats, perquè l’objectiu final
no és tant el coneixement d’uns contin-
guts, sinó el domini d’unes competències,
d’unes habilitats. Aquest canvi de perspec-
tiva demana un gran esforç d’interdiscipli-
narietat dels aprenentatges, perquè creiem
que no poden seguir tan fragmentats.

La tercera transformació es basa en els re-
cursos de treball que utilitzem per accedir a
la informació. En aquest sentit l’escola ja
no pot retardar més l’entrada de les tecno-

logies i ha d’entendre quin és el seu pa-
per dins dels entorns d’aprenentat-
ge.
La quarta transformació té a veure
amb l’organització dels espais i dels

horaris. En un món sense fronteres,
on tenim accés a qualsevol descobri-

ment, notícia, pel·lícula... no podem se-
guir tenint els alumnes en posició alinea-

da i mirant un punt focalitzador, que és el
professor. Hem de disposar d’espais per tre-
ballar en equip, espais de lectura còmodes,
espais de creació, de representació, d’expe-
rimentació, i tot això acompanyat d’hora-
ris més flexibles on no tothom està fent

sempre el mateix al mateix temps.
La darrera transformació fa refe-

rència a la manera com ava-
luem els nostres alumnes.
No podem seguir marcant
un llistó on tots han d’arri-
bar, hem de plantejar l’ava-

luació com un procés com-
petencial en el qual els alum-

nes van creixent amb l’ajut del
seu professor i companys i van
potenciant, de manera indivi-
dual, les seves capacitats múl-
tiples. Quan avaluem per
competències tenim en
compte l’individu, quan
avaluem per continguts ens
n’allunyem.

Josep M. Esteve i Anna Aguilera
Director i secretària del centre públic Jacint

Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia, des d’on
impulsen un nou model educatiu

El nou rol del professor. 
Un docent que planteja
preguntes en lloc de do-
nar les respostes

Avaluació. No podem se-
guir marcant un llistó on
tots han d’arribar
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El món canvia, l’escola també
na proposta possible d’escola
ideal, lluny de ser una utopia,
s’inspira en un seguit d’experièn-

cies que la fan realitat, que sintetitzem en
els set punts següents:

El primer que es pot dir sobre l’escola
ideal és que no se’n pot fer una foto fixa,
perquè és aquella que té la capacitat de can-
viar: canvia perquè la seva realitat interna
–les nenes i els nens, els mestres, les famí-
lies– canvia. Però també el món canvia; les
descobertes científiques, tècniques, cultu-
rals i socials canvien i demanen a l’escola
que canviï. Per tant, una escola ideal és
aquella capaç de ser una institució viva, di-
nàmica, oberta, dialogant, que s’interroga.
Una escola on la frase «sempre s’ha fet així»
no hi té cabuda.

Una segona idea és que l’escola ha de
confiar en l’educabilitat de tots els infants.
És l’escola on es treballa perquè tots els in-
fants puguin progressar, siguin quines si-
guin les dificultats derivades de condicio-
nants socials, culturals, psíquics, físics, per-
què considera que tota persona té dret que
es tingui confiança en el seu futur.
L’escola sap que «ningú no té el

U

dret de dir que un infant no progressarà
mai» i exigeix una mirada nova sobre els
currículums, atès que comporta una relació
nova amb el coneixement i el manteni-
ment viu del desig d’aprendre.

La tercera idea: esdevenir escola de l’apre-
nentatge, que garanteix a tots els infants
l’accés al conjunt de sabers considerats in-
dispensables, i fa que aquests sabers siguin
desitjables per a tothom. Així, l’escola ideal
ha d’acollir i encoratjar la creativitat, la ima-
ginació, la curiositat. Ha de permetre a ca-
dascú trobar el seu lloc singular en el món i
ha de fer conèixer les grans obres culturals

que faciliten la com-
prensió del pas-

sat, de la matei-
xa manera
que les mate-
màtiques, la
geometria, les
ciències i la

tecnologia per-
meten compren-

dre el món contem-
porani, a fi d’imaginar i pro-

jectar el futur.
Però també aquesta escola que es-
tem dibuixant ha de valorar la co-
municació gestual, oral, visual i es-

crita per tal de permetre’ns entrar
en relació amb els altres dins d’un pro-

cés respectuós i continuat de construcció de
ciutadania i de descoberta de la història.

Una quarta idea és la que reconeix la im-
portant contribució de les famílies a l’edu-
cació i, a més, valora i acull la seva participa-
ció en el desenvolupament de l’educació
pública i de la vida de l’escola.

La cinquena idea sobre l’escola ideal de-
mana un compromís potent dels mestres.
Com a professionals, han d’estar formats
en la teoria i la pràctica de l’educació. L’ex-
ercici de la professió ha de ser per a cadascú
una recerca contínua, i la creativitat matei-
xa ha de ser estimulada i ha de rebre suport
dins del marc d’un veritable treball en
equip a l’escola i a través de l’intercanvi
d’experiències.

Una sisena idea fa referència a la partici-
pació com a valor essencial, com l’expres-

sió democràtica d’una responsabilitat col-
lectiva en què tota autoritat es basa en la
competència, la responsabilitat i la partici-
pació de la comunitat sencera: infants, fa-
mílies i mestres.

I la setena i darrera idea de la nostra escola
ideal és la que coneix els seus límits; sap que
no pot abastar les noves necessitats que ca-
da vegada són més comunes en la nostra so-
cietat: la necessitat de més temps educatiu
per als infants pel fet que el temps lliure ha
esdevingut una necessitat social, un dret de
tots els infants que els poders públics han
de garantir, creant-lo i mantenint-lo per a
tothom, sense discriminació a fi de com-
pensar amb equitat les desigualtats socials.

Si la gran conquesta del segle XX ha estat
garantir l’escola per a tothom, el repte del
segle XXI ha de ser garantir el dret de gaudir
de temps lliure per a tots els infants i joves.

Al nostre país hi ha experiències de pràc-
tica escolar d’altíssima qualitat. Són escoles
amb projectes diferents i amb planteja-
ments diversos, però totes tenen en comú la
capacitat d’adaptació als canvis, la confian-
ça en l’educabilitat de tots els infants, la vi-
sió de l’escola com a l’escola de l’aprenen-
tatge, la percepció de les famílies com a
aliats del desenvolupament de l’escola pú-
blica i el compromís en un projecte com-
partit.

Irene Balaguer
Mestra especialista en Educació Infantil i pe-

dagoga. Presidenta de l’Associació Rosa Sensat
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Encoratjar.  L’escola ha de
permetre a cadascú tro-
bar el seu lloc singular en
el món

Oberta als canvis.  L’escola
ha de ser viva, dinàmica,
oberta, s’ha d’interrogar
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Deixem fer als mestres!
Sense entrar a discutir l’ús del català com

a llengua vehicular de l’escola, que és el que
ha cohesionat el país, hem de tenir present
que el gran problema del país són les llen-
gües i en concret el de l’anglès com a llen-
gua franca. Aquest país no s’ha dedicat mai
a les llengües i malauradament hem heretat
aquest imperialisme castellà que ho ha sot-
mès tot. Això ens ha portat a no tenir un
professorat preparat en aquest àmbit. Hem
de fer de l’anglès una llengua habitual a l’es-
cola i caldria incorporar-hi un quart idioma.

Una cosa semblant passa amb la intro-
ducció de la tecnologia a les aules. Senzilla-
ment ha de formar-ne part perquè la tecno-
logia és present a les nostres vides. I difícil-
ment ho aconseguirem si aquesta aportació
es concreta a col·locar llibres en pdf a l’ordi-
nador. Per això ja ens anaven bé els llibres!
L’ordinador i les pissarres digitals han de
permetre preparar els alumnes en el llen-
guatge de les noves tecnologies i en les seves
evolucions constants.

I perquè tot això funcioni hem de fer bà-
sicament dues coses molt ben fetes: l’entra-

da i la sortida del sistema educatiu. Un
parvulari que s’ha de cuidar, una etapa
que s’ha de convertir en l’estrella del
model educatiu. Un parvulari, tipus
Montessori actualitzat, que ajudi a es-
tructurar els mecanismes del pensa-
ment i permeti un bon aprenentatge de
les matèries instrumentals: comptar,
llegir i escriure, que són les que després

ens donaran accés al coneixement.
I si l’entrada ha de ser excel·lent,

la sortida –el batxillerat o la
formació professional– han
de ser igualment fantàsti-
ques. Entremig ens ho pas-
sem bé treballant, fona-
mentem la motivació, a
primer d’ESO descobrim el
món i en la darrera etapa
ens ocupem de la ciència en
el sentit més ampli. Si ho

hem fet bé, i els mestres hem
provocat desig per aprendre,
hem picat la curiositat dels
alumnes, llavors res no és im-
possible d’aprendre. Perquè
aprendre és com buscar xi-
cota... si no tens desig per
una noia, ja pot ser miss Uni-

vers que no t’interessarà.

em de canviar la manera d’apren-
dre. El món va en una direcció di-
ferent a la direcció que encara

manté l’escola. No ens adonem que no es-
tem només en un moment de crisi, de can-
vi, sinó que el que està canviant és l’episte-
ma, la manera d’entendre el món. Hi ha qui
encara defensa que les «tres emes» (el mò-
bil, el messenguer i l’mp3) és el que porta els
nanos a la perdició i a l’aïllament, tres de les
eines de comunicació del nostre món ac-
tual. Hem d’oblidar el model del mestre
tancat a la seva classe, el mestre transmissor
d’informació de quan l’accés al saber era
restringit. Ara tot el que vols saber està pen-
jat a la xarxa. La funció del mestre ha de ser
la d’ajudar a crear coneixement, que vol dir
la capacitat de saber-se adaptar a cada nou
saber: aprendre a pensar. Utilitzar el repte
de manera constant com a mecanisme
d’aprenentatge i fer-ho entretingut, emo-
cionant, exciting en dirien els anglesos.

Com a premissa hem de dir que l’escola a
Catalunya funciona bastant bé. No anirien
malament més inversions, però d’entrada
el que cal és donar més llibertat als centres,
deixar fer als mestres, i l’administra-
ció que avaluï després. Tenim un
decret d’autonomia de centres,
però en realitat d’autonomia en
dóna poca i és d’una gran rigidesa.
S’han de consensuar uns contin-
guts, però com donar-los és una
cosa que cal deixar en mans
dels mestres. L’aprenentatge
ha de deixar d’estar excessiva-
ment compartimentat per as-
signatures com si cadascuna
d’elles fossin mons indepen-
dents. Si als alumnes els fem
treballar sobre l’augment de
la població espanyola als
anys 50-60... què els estem
ensenyant, matemàtiques o
geografia? Menys rigidesa i
més autonomia són les claus
per estructurar un model d’es-
cola oberta. Un model que no és
cap invent, només cal veure els
resultats d’èxits de l’escola rural.
Un model menys rígid, menys
compartimentat i obert al terri-
tori, on alumnes de diferents
edats treballen junts, s’ajuden i
es compliciten.

H
Claudi Fuster

Mestre. Actualment està al capdavant del
projecte educatiu de la nova Escola Internacio-
nal del Camp (IEC) que una fundació promou a

Salou

PEP DUIXANS

Etapes clau. Hem de fer
dues coses molt ben fe-
tes: l’entrada i la sortida
del sistema educatiu
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