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L’especialista anglèsKenRobinson
defensaquela“creativitatésavuitan
importantcoml’alfabetització”ique
s’hi hauria de donar “elmateix trac-
tament”.Consideraqueésunahabi-
litat essencial per treballar en la no-
vaeconomiaienunmónglobalitzat.
Per això aposta per potenciar el que
ell en diu el “pensament divergent”,
iquedefineixcom“l’habilitatdeveu-
remoltes possibles respostes a una
mateixa pregunta”. Es tracta d’una
habilitat que tots els nens tenen en
néixerperòquevanperdentamesu-
ra que creixen, “no perquè es facin
grans sinóperquèsóneducatsenun
model que et diu que només hi ha
una resposta correcta a la pregunta,
la que diu el llibre o elmestre”. Així,
Robinson denuncia que l’escola es-
tàmatant la creativitat.

Segons l’expert, el sistema edu-
catiuactualvaserdissenyat iconce-
but per a l’economia industrial, i va
generar unmodel que considerava
la intel·ligènciacomlasumadel“ra-
onament deductiu” i el “coneixe-
mentdelsclàssics”, ésadir, l’habili-

Creativitat i
innovació, claus de
la nova educació

Deu gurus de l’educació reclamen un canvi radical de paradigma a les
escoles. Preparar els alumnes per a la societat i l’economia del segle XXI

requereix desenvolupar unes noves habilitats. La creativitat i la
innovació es perfilen com els elements claus de l’aprenentatge del futur

“Creativitat i
alfabetització
són igual
d’importants”

Keneth Robinson

ASSESSORDEDIVERSOSGOVERNS
I EXPERT EN EDUCACIÓ

SÒNIA SÁNCHEZ

tatacadèmica. “Això haportatcaos
a lavidademoltagent”, condemna-
da a creure que no és intel·ligent.

L’habilitat acadèmica: el passat

“No ens podempermetre seguir per
aquest camí”, diuRobinson, i al·lega
queenelspròxims30anysesgradu-
aràmésgentqueentotalahistòriade
la humanitat. La irrupció de les tec-
nologiesalmercatdetreball i l’explo-
sió demogràfica han transformat
l’ambient en què aquests joves hau-
randesortir-se’n.“Untítolacadèmic
ja no et garanteix una feina”, alerta.
I defensauncanviradicalenl’educa-
ciópúblicaquefomenti lacreativitat
i lacol·laboracióengrup, d’onsorgei-
xen lesmillors idees.

A lesescoles, reclamaabandonar
“l’actual disseny, fet a imatge de la
industrialització”, que les equipara
a “fàbriques, amb timbres, edificis
separats, especialitzats per temes i
nens per grups d’edat”. És urgent
canviar aquestes estructures, diu,
per fer aflorar el talent de cada nen
i la seva creativitat.e

“Educar els
nens perquè
mai necessitin
un cap”

Richard Gerver

EXASSESSORD’EDUCACIÓ
DEL GOVERNDETONYBLAIR

L’exassessordepolíticaeducativaal
govern britànic de Tony Blair,
RichardGerver,proposaunaeduca-
ció“noperalsegleXXI,sinójaperal
XXII”.Lasevaexperiènciacomadi-
rector d’escola, que li va valer un
premi l’any 2005 per haver conver-
tit un centre a punt de tancar en un
delsmés innovadors delmón, el re-
vesteix encara de més autoritat a
l’hora de parlar d’educació. Segons
Gerver, els nens neixen “lliurepen-
sadors i ambganes d’aprendre”, pe-
rò de seguida que entren a l’escola
“elsensenyenquel’únicaprenentat-
ge importantéselqueelsexplicaran
allà”,enelqualesbasaranperavalu-
ar-los.Aixòserviaperalsistematay-
loristad’organitzaciódelafeina,diu,
en què tothom feia unamateixa fei-
nadelamateixamaneraduranttota
la vida, però avui ja no serveix.

Per educar en l’economia del fu-
tur, Gerver aposta per mirar què
busquenempresescomGoogle,Ap-
pleoFacebook, i aixòsón,diu, “per-
sones que mai no necessitin un

cap”, que puguin actuar i prendre
decisions per elles mateixes sense
queundirector de departament els
digui què han de fer. L’educació,
doncs, hauria de formar nens auto-
suficients iemprenedors.Defet,per
Gerver, l’educació del segle XXI
“hauriad’encoratjarelsnensatren-
car les normes constantment i des-
afiar les convencions”.

Mestres lliurepensadors

Per poder fer efectiva aquesta nova
educació, Gerver opina que “cal
atreurea laprofessiódocentelsper-
fils més emprenedors i creatius,
fent l’ensenyamentatractiuals lliu-
repensadors”. El mestre necessita,
diu, capacitatd’innovació, col·labo-
ració i també “un alt grau de com-
prensió emocional i empatia”. Per
saber motivar els seus alumnes, a
més, l’expert apostaperquèels cur-
rículumsde lacarreradocent inclo-
guin“unapartd’actuació i interpre-
tació”perquè leshabilitatscomuni-
catives són fonamentals.e

Elmón que ve,el país que volem
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“L’escola ha
d’ensenyar
a aprendre”

Howard Gardner
PSICÒLEG, PROFESSORDE LA
UNIVERSITATDEHARVARD

Notots els alumnes són iguals i, per
tant, no tots aprenen igual ni des-
taquen en els mateixos àmbits. El
psicòleg nord-americà Howard
Gardneréselparede la teoriade les
intel·ligències múltiples. Defensa
que no hi una intel·ligència única i
mesurable –a través de tests, per
exemple–, sinó que n’hi ha, com a
mínim, vuit: lingüística, logicoma-
temàtica, cineticocorporal (o físi-
ca),musical, naturalista (o científi-
ca), interpersonal (capacitat d’em-
patitzarambelsaltres), intraperso-
nal (capacitatdecomprendre’saun
mateix) i espacial (alguns la consi-
derenunasubcategoria, acavall en-
tre la logicomatemàtica i la física).
I cap d’aquestes àrees no és superi-
or a les altres, demanera que la in-

tel·ligència no és, segons Gardner,
una habilitat com qualsevol altra
que cadascú té en més o menys
quantitat. I, per tant, s’ha d’ajudar
l’alumnat a utilitzar al màxim les
vuit capacitats.

Creu,enaquestsentit,que la fun-
ció principal de l’escola és “ense-
nyar a aprendre”, i no focalitzar
l’atenció demanera especial en les
intel·ligències lingüística imatemà-
tica, sinó donar eines per desenvo-
lupar aquestes intel·ligències que
cada persona tindrà més o menys
desenvolupades. Lasevateoria,que
defensa la necessitat de fomentar
lespotencialitats innatesde l’alum-
ne, va canviar el món educatiu dels
Estats Units i, en general, del món
occidental als anys 80.e

“Les aules
haurien de
desaparèixer”

Francesco Tonucci
PEDAGOG,ASSESSORDELMUSEUDE
CIÈNCIESNATURALSDEBARCELONA

El pedagog italià Francesco Tonuc-
ciconsideraque,abansdepensaren
disciplines, l’escola hauria de fer-se
càrrec de les “bases culturals”. “El
fracàs escolar és una conseqüència
d’això”, assegura Tonucci, que creu
que els nens, tot just iniciar la seva
etapaeducativa, hauriendecomen-
çar a “pensar i escoltar” i rebre in-
putscom,perexemple, lamúsica.El
pedagog, que és també assessor en
matèria educativa delMuseu deCi-
ènciesNaturals deBarcelona, troba
a faltar a les escoles determinades
experiències. Assegura que elmes-
tre hauria d’adoptar una actitud
d’escoltar els alumnes i que elsma-
terials de treball haurien de ser “els
que els alumnes portin amb ells, el
seubagatgevital icultural”.Peraixò

creuqueelsmestresdeprimàriasón
fonamentals, perquè el desenvolu-
pament cerebral més important es
dóna quan els nens són petits.

“L’escola no hauria de tenir au-
les, sinó tallers i laboratoris, i els
nens s’haurien de moure i passar
d’un lloc a un altre en funció dels
seus interessos”, explica Tonucci.
Així, l’escola podria estar dividida
en espais per a la ciència, la lectura,
l’art i la música. També aposta per
ajuntar alumnes de totes les edats:
“Ésnecessaribarrejar-los,perquèa
la vida la gent està barrejada”, diu.
Endefinitiva, segonsaquestexpert,
el paper de l’educació hauria de ser
“buscar, identificar idesenvolupar”
l’àmbit potencial d’excel·lència de
cada persona.e

“Necessites
feina?
Inventa-te-la”

TonyWagner
COAUTORDEL LLIBRE
‘CREATING INNOVATORS’

L’especialista en educació de Har-
vardTonyWagner explica en el seu
llibreCreating innovators, ambRo-
bert A. Compton, com educar els
nens perquè siguin “innovadors”,
l’habilitat que ell considera clau per
podertriomfarenl’economiadelse-
gleXXI.Wagneralertadelacreixent
desapariciódelesfeinesbenpagades
querequereixenhabilitatsmitjanes,
jasiguiperquèhihamoltespersones
quepoden fer-les operquèhanque-
dat obsoletes. Per Wagner, l’única
opciópertenirunbonsouenelfutur
éssercapaçd’aportarunvalorafegit.
TalcomresumThomasL.Friedman
al seu article sobre Wagner al The
NewYork Times “Necessites feina?
Inventa-te-la”,Wagner defensa que
“comqueelconeixementésa l’abast

de tothomatravésdequalsevolapa-
rell connectata internet, janoés tan
important el que saps com el que
pots fer amb el que saps”. Per això,
lacapacitatderesoldreproblemesde
manera creativa i oferir noves solu-
cions, és a dir, la innovació, esdevé
l’habilitatfonamentalquecaldesen-
volupar en les futures generacions.

Admet que continuaran fent fal-
ta alguns coneixements bàsics pe-
rò creu que cada cop cal deixarmés
espai a l’experimentació i la creati-
vitat, sobretot a partir de la secun-
dària.Wagner advoca per una edu-
cació que fomenti la motivació, la
curiositat, la perseverança i la “dis-
posició a assumir riscos”, amb els
fracassos del camí com a base de
l’aprenentatge.e

“L’eficàcia
delmestre,
el factor clau”

Francesc Pedró
ASSESSORDEPOLÍTIQUES
EDUCATIVESDE LAUNESCO

Una de les eminències catalanes en
elmóndel’educacióésFrancescPe-
dró, assessor de polítiques educati-
ves a la Unesco. És també un refor-
mista de l’educació, convençut que
l’escola actual no desenvolupa les
competències per al segle XXI. Pe-
rò, comaconeixedordeprimeramà
de les dinàmiques governamentals
en educació –ara des de la Unesco i
abansdesde l’OCDE–, lessevespro-
postesintentenserméspossibilistes.
Aposta per reformar quatre parts
cabdalsdelssistemeseducatius: l’au-
tonomia de centres, el lideratge, la
professionalitat docent i el currícu-
lum. I fer-ho a partir de tres ele-
ments: ladefiniciód’estàndardsclars
queelsalumneshand’assolirenter-

mesdecompetències; l’establiment
de sistemes d’avaluació d’aquestes
competències tant per als alumnes
com per als docents (rendiment de
comptes), i el suport personalitzat
alsalumnesacompanyatd’incentius
a l’esforç. En aquest sentit, admet
quebaixarde24a23alumnesperau-
la no té cap impacte, sinó que la di-
ferènciaesnotaquanelgrupesredu-
eixmés significativament.

Basant-se en la recerca interna-
cional, defensa que “l’eficàcia do-
cent”ésel factormés importantper
a l’èxit educatiu, i per això proposa
incentivar els bons mestres amb
complements salarials, per exem-
ple, guanyats apartir d’avaluacions
acurades de la seva feina.e

XAVIER BERTRAL
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L’escola ha de desenvolupar
les competències del segle XXI

Habilitats

Pensament crític

En l’allau d’informació que arriba als alumnes, so-
bretotd’internet,unahabilitat fonamental és saber
jutjar les fonts d’informació i el significat profund
delsmissatges. És clau per prendre decisions rao-
nades i solucionar problemes, unes aptituds fona-
mentals. I ésunvalorquenodonaran lesmàquines.

“Mestres que
transmetin
expectatives”

Salvador Cardús
SOCIÒLEG I AUTORDEDIVERSOS
LLIBRES SOBRE EDUCACIÓ

El sociòleg Salvador Cardús està
d’acord que “no pot ser que l’esco-
lamantingui lesestructures rígides
que té ara”. Aposta també per més
“flexibilitat”peradaptar-sea lesca-
pacitats de cada alumne i una apos-
ta més gran per la “innovació en la
utilitzacióde lesnoves tecnologies”
dins de l’aula. Quant als grups
d’edat, creu que encara cal mante-
nir-los com a divisió bàsica, però
“introduint-hi més flexibilitat per
trobar espais especialitzats”.

Ara bé, Cardús alerta que “no es
pot parlar del que és desitjable sen-
setenirencompte larealitat iels re-
cursosdisponibles”.Pel sociòlegca-
talà, lescridesdemoltsgurus inter-
nacionalspercentrar lanovaeduca-
ció en la creativitat i la innovació

obliden que “l’escola no és només
per a les elits”. “Cal educar també
els que seran caixers de supermer-
cat, mecànics o taxistes”, unes fei-
nesquenodesapareixeranen l’eco-
nomia del segle XXI. “Esclar que
caldrà impulsar més l’emprenedo-
riaperquètambéaquestsperfilspu-
guin impulsar els seus propis nego-
cis”, admet Cardús, però sense
abandonar “el que el pedagog Gre-
gorio Luri en diu la cultura cívica
bàsica” i que requereix unsmínims
coneixements comuns.

PerCardús, “el desafiamentmés
gran que té l’escola, més enllà de
currículums imètodes, és la forma-
ciódelmestre”, i reclamaquesiguin
capaçosde“transmetrealtesexpec-
tatives als seus alumnes”.e

“En lloc
d’empleats,
emprenedors”

Yong Zhao
ESTUDIÓSDEL’EDUCACIÓ IVICEDEGÀ
DELAUNIVERSITATD’OREGON

“Nonecessitemempleats, sinó em-
prenedors”. Així resumeix Yong
Zhao el canvi de paradigma que cal
aplicar a l’educació del segle XXI.
Zhaoexplicaqueel sistemad’avalu-
acióPISAdel’OCDEhaimpulsatun
moviment reformista en l’educació
de tots els països que promou una
estandarditzacióde les“competèn-
cies” que “tots” els alumnes han de
tenir en acabar l’etapa obligatòria.
Una voluntat “d’homogeneïtzació”
quehaportatmoltsestats (ara tam-
bé l’espanyol) a recentralitzar les
polítiquesper imposarun“control”
estatal sobre el que han d’aprendre
els infants. Però amb aquest siste-
ma,diuZhao, “els futursestudiants
noesdevindrancompetitiusglobal-
ment” perquè “elmón ha canviat”.

Avui totes les economies estan
interconnectades.Els joveshauran
de competir per una feina a escala
global iperreeixirhaurand’aportar
un valor afegit, al “contrari de l’ho-
mogeneïtzació”. “Els talents tradi-
cionalment deixats de banda seran
elsmésdemanats, comeldisseny, la
narració, l’empatia,el joc iel sentit”,
apunta Zhao. Per això, defensa que
la nova educació “fomenti els ta-
lents i l’excepcionalitat”: és el que
demanalanovaeconomia.Creativi-
tat i emprenedoria són les claus del
seu paradigma, que a l’escola apos-
taper lapersonalitzacióen llocd’un
mateix pla d’estudis per a tothom.
“No hem de formar persones que
busquenfeinasinócreadoresdefei-
na”, conclou.e

“L’escola ha
de reproduir
la vida real”

Roger Schank
EXPERT EN INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL I APRENENTATGE

La seva recerca en el camp de la in-
tel·ligència artificial el va portar a
descobrir les mancances de l’esco-
la iels seusprocessosd’aprenentat-
ge. Schank admet que és un “radi-
cal”de l’educació ique lesseves ide-
es poden resultar “molestes”, com
el seu convenciment que lamajoria
dematèriesques’estudienals insti-
tuts, commatemàtiques, llatí, lite-
ratura ihistòria,nohauriende figu-
rar al currículum “perquè no seran
mai necessàries en la vida diària”.
Però la seva teoria sobre l’aprenen-
tatge témolt de sentit. “Sempre co-
mença ambuna fita”, l’objectiuque
actuade “motivació”, i és unprocés
“inconscient”ques’activa“quanels
plans fallen” i cal buscar solucions
per aconseguir-lo, explica. “Apren-

dreésunaaventura,però l’escolano
hoés”, perquè continua comfamés
decentanys,donant lliçonsque“els
estudiantsnoescoltenidesprésmai
recorden”, afegeix. “Recordarnoés
unprocésconscient, sinóqueesba-
sa en experiències”, diu, i per això
proposa que els mestres deixin les
lliçons i es converteixin en suports
d’un aprenentatge que l’alumne ha
de ferperellmateix, buscant “fonts
d’informacióo l’ajudade llibres,or-
dinadors o companys”.

“Cada currículum ha d’explicar
unahistòria”queparteixi d’unsob-
jectius a assolir i que reprodueixi
“situacions que els alumnes viuran
en la vida real”, defensa, per desen-
volupar les habilitats que realment
li caldran en sortir de l’escola.e

La revolució
de l’educació
‘online’

SalmanKhan
PROFESSOR, ENGINYER I
FUNDADORDE LAKHANACADEMY

SalmanKhan no és un especialista
eneducació, peròhaestat impulsor
d’una de les principals revolucions
delmónde l’aprenentatge en l’edu-
cació superior. Aquest professor,
enginyer i informàticnascutalsEs-
tatsUnits, demare índia ipareben-
galí, i format alMIT i a Harvard, és
el creador de la Khan Academy. El
quevacomençar comunsvídeosde
YouTube perquè els familiars de
l’Índia entenguessinmés bé lama-
temàtica avançada és avui una pla-
taforma amb més de 2.000 vídeos
sobre tot tipus de disciplines, amb
generadorsd’exercicis, avaluacions
i estadístiques per a cada alumne.
Va ser la primera acadèmia virtual
gratuïta del món, el 2006. Avui les

universitats més prestigioses a es-
cala internacionaln’hanseguit l’es-
tela i han decidit endinsar-se en
aquestnouentorneducatiuatravés
delsMOOC (Massive Open Online
Courses). La falta d’unmodel eco-
nòmicperaaquestaeducaciógratu-
ïta–laKhanAcademyfuncionaamb
donacions ielsMOOCsónfinançats
per les universitats– aixeca alguns
recels. Però l’èxit de l’experiència
anima les teories de catedràtics,
comWoodie Flowers, delMIT, que
aposten per deixar els continguts
teòrics a la web com a font d’auto-
aprenentatge dels alumnes, i així
alliberar les aules per a la pràctica
d’escenaris reals amb un professor
queactuïnoméscomamentor.e

Intel·ligència social

En unmercat laboral globalitzat, caldrà cada cop
méscol·laborarambgrupsgrans.Lescapacitats so-
cials, empàtiques i comunicatives seranmolt im-
portants. També la capacitat d’adaptar-se a nous
ambients i moure’s en diferents cultures, un punt
en què és primordial l’aprenentatge d’idiomes.

Innovació i creativitat

La capacitat de trobar solucions diferents a cada
problema i respostes que vanmés enllà de la nor-
maseràunaltre valor afegit cada copmésnecessa-
ri. És l’anomenat “pensament divergent”, com a
basede la creativitat i la innovació, que faràqueels
alumnes siguin competitius en la nova economia.

Tractament de dades

Les noves tecnologies posen al nostre abast una
muntanya de dades que enmolts processos seran
clausper a la presadedecisions. L’anàlisi d’aques-
tes dades i els raonaments quantitatius, general-
ment a través d’ordinadors i altres aparells, esde-
vé una habilitatmolt necessària al segle XXI.

Fluïdesamultimèdia

Els alumnes ja no han de dominar només el llen-
guatge escrit i l’oral. N’hi hamolts altres que hau-
ran d’utilitzar en el seu dia a dia. El vídeo, les pre-
sentacions amb informació visual o les eines in-
teractives sónplataformesquehaurand’aprendre
a dominar igual que el llapis.
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