
cosa d’utilitat per a una feina, i no educa la totali-
tat d’una persona”, resumeix sirKenRobinson.

PetraM.Pérez assenyala que “l’ésser humàneces-
sita la creativitat per arribar a la solució dels pro-
blemes; diemque l’emprenedoria és el futur, però
en el sistema educatiu actual l’anul·lemperquè
quanunnen contesta una cosa diferent al que s’es-
pera elsmestres el corregeixen, i així van retallant
la seva capacitat de ser creatius i innovadors”. I
remarca queno es tracta de criticar ni l’actitudni
la feina dels professors, sinó de qüestionar elsmè-
todes d’ensenyament: “Tal com funcionen avui la
majoria d’escoles, si un xaval resol unproblemade
matemàtiques o de física seguint els passos ade-
quats, allò que li han explicat, encara que s’equi-
voqui en el resultat elmestre valora l’exercici;
en canvi, si arriba a un resultat bo però ambuns
altresmètodes, sense seguir el procediment, no
es dónaper bo”. Això, emfatitza, fa que es fomenti
la repetició en lloc de la creació, que es promogui
l’acomodació en lloc de l’experimentació i que els
nens i els joves acabin per no arriscar-se a pensar
diferent per por de l’error.

FernandoAlberca posa coma exemple el que pas-
sa a les seves classes d’ètica, a quart d’ESO, quan
planteja als seus alumnes quin tipus d’examen
prefereixen: si un per al qual hagin d’estudiar i
repetir el que posa al llibre, o un altre per reflexio-
nar sobre els temes que han tractat a classe. “Fins
i tot elsmés brillants se senten insegurs sobre
la nota que trauran en un examen obert i prefe-
reixen una prova on puguin assegurar un nou
sense risc; però sense risc no hi ha possibilitat de
millorar!”, es lamenta.

Diuen els experts que tampocno ens ha d’estra-
nyar la reacció d’aquests xavals, de 15 o 16 anys,
ja que des dels tres anys percebenque a l’escola
ésmillor nodonar opinions pròpies o diferen-
ciades si no es vol córrer el risc de sentir que
són “desassenyades” o que li facin fer el ridícul,
i enfrontant-se a exàmens on el que es revisa és
quins errors han comès en lloc de si han creat
o inventat alguna cosa, o elaborant feines on el
professor nonomés dicta el tema sinó el guió que
s’ha de seguir, l’extensió quehade tenir, la forma
depresentar-ho i, de vegades, fins les fonts on s’ha
d’obtenir la informació, tal comexplica el director
de l’InstitutAvançat deCreativitat Aplicada total i
delmàster enCreativitat de laUniversitat Fernan-
doPessoa,David dePrado.

FernandoAlberca emfatitza que hi ha un rerefons
anatòmic (neurològic, si es vol) en tot aquest de-
bat. “La creativitat té a veure amb l’hemisferi dret
del cervell, el que regeix les emocions, la imagi-
nació, els sentiments... I l’escola està centrada a
l’hemisferi esquerre, en l’anàlisi, la raó, la seqüèn-
cia d’un en un. Per això s’organitza en cursos,
trimestres, lliçons... i es prioritza l’organització,
l’ordre, els treballs en Power point i els exàmens
de respostes tancades”, explica. La realitat és que
totes les persones (mestres i alumnes inclosos)
disposen dels dos hemisferis cerebrals, però la
majoria n’utilitzamés un que l’altre, i això fa que

continguts i que els estudiants no surtin de
les rutes traçades”. En això s’endinsa Fernando
Alberca, professor, formador demestres i autor,
entre altres llibres, deTodos los niños pueden ser
Einstein (ToroMítico).

“Si unmestre demana a unnen que dibuixi un
paisatge i la criatura ésmolt original i ho pinta tot
de negre, el professor li rectificarà; el professor
no està preparat per ser sorprès i, habitualment,
no li agrada ser sorprès; el professor vol que les
respostes als exercicis i als exàmens s’ajustin
al que diu el llibre o al que ell ha explicat, i això
limita el potencial dels nens, els famésmatus-
sers imenys intel·ligents perquè utilitzen poc la
imaginació, no se’ls deixa ser creatius, i llavors
passa que, quan surten de primària, i encaramés
de secundària, sónmenys creatius que quan van
arribar a l’escola”, relata.

PetraM.Pérez recorda que l’èxit escolar significa
treure bones notes, i els qui en treuen són aquells
alumnes que s’adaptenmolt al sistema educa-
tiu actual, els qui assimilen i repeteixen el que
els explica el professor i continuen els patrons
establerts, arriscant i innovant elmínimper no co-
metre errors ni fer el ridícul. “Després, en l’àmbit
professional, es demana gent creativa, innovadora,
emprenedora, que pensi, que tingui idees origi-
nals, que busqui solucions pròpies; i els alumnes
de bones notes no saben fer-hoperquè, a l’escola,
que és on ells eren bons, els donaven la solució que
s’havia de seguir i el que es premiava era fer les co-
ses comels deien, d’una únicamanera, sense pen-
sar diferent”, alerta. Les reiterades intervencions
públiques de sirKenRobinson o les declaracions
de l’escriptor i divulgador britànicMark Steven-
son ¬autor, entre d’altres, d’Unviaje optimista por
el futuro (GalaxiaGutenberg)¬ que asseguren que
“el sistema educatiu imperant tracta els estudiants
comaobjectes d’una cadena demuntatge, aixafa
la creativitat i estigmatitza l’error”, posendema-
nifest que no es tracta d’unproblema específic de
l’escola o dels professors espanyols.

Robinson, a les seves conferències ¬busqueu a
YouTube “KenRobinson subtitulado creativi-
dad”¬ explica que tots els sistemes educatius del
móndatend’una realitat del segleXIX, on s’anava
a l’escola per aconseguir una feina, i es basen en
una jerarquia de temes on lesmatemàtiques, els
idiomes o les humanitats tenenmés pes que les
arts perquè l’objectiu és arribar a la universitat i
preparar professors universitaris. Enuna societat
industrial, formar-se volia dir acumular informa-
ció i coneixement per després aplicar-ho al lloc de
treball. Avui, en una societat on la informació està
a un copde clic,més que acumular coneixements
teòrics cal desenvolupar habilitats i capacitats per
a l’acompliment professional. “Els canvis socials
i tecnològics hanmodificat elmón i ara, després
de passar per la universitat, s’obté un títol però
nouna feina, i almón laboral es demanauna in-
tel·ligència diversamentre que el sistema educatiu
minva algunes capacitats: no ensenya a ballar de
lamateixamanera que ensenyamatemàtiques, no
aposta per lamúsica perquènoho veu comuna

Comsaberquinhemisferi
predomina
FernandoAlbercaapunta
queunmètode fàcil perquè
cadapersona sàpigaquin
hemisferi porta labatuta
al seu cervell és el quees
coneix coma test de laba-
llarina, del qual n’hi hamúl-
tiples enllaçosa internet
(per exemple,Psicoenredos.
blogspot.com/2008/02/
hacia-qu-lado-gira-la-
bailarina.html). Es tractade
la imatged’unmaniquí en
movimentqueuns veuen
girar capa ladreta (els
qui tenenpredomini de
l’hemisferi dret), altres cap
a l’esquerra, i unsquants
veuenque canviade sentit
en funcióde l’hemisferi
cerebral queactivenabans.
Peròhi haaltresmaneres
dedetectar-ho. “Si aunnen
se li demanaquedibuixi
unarbre, els d’hemisferi
dret dibuixaran tambéel
terra, el sol i altres detalls
fruit de la seva imaginació,
i els regits per l’esquerre
dibuixarannomés l’arbre”,
explica. Tambéés fàcil
descobrir-hoquanalgú
resumeixunapel·lícula:
els d’hemisferi esquerreho
fan seqüènciaa seqüència,
i els del dret, se centrenen
allò rellevant sense tenir en
compte l’ordre cronològic.

S’INHIBEIXLA
CREATIVITAT
PERQUÈ...

... S’ense-
nyenal nen
determinats
esquemes
–formes
depensar,
de calcular,
d’explicar-
se...– com
lesúniques
opcions
vàlides

... Es ridiculit-
zaqui comet
unerroro
dónauna
resposta fora
del que
és comú

... Espromou
la identificació
ambel grup
perevitar
el ridícul
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